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Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor, fritidshem och skolor.

All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och
annan kränkande behandling. Barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.
Riktlinjerna i plan mot diskriminering och kränkande behandling grundar sig på
bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling
av barn/elever, förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska upprättas en gång per år och ställer
krav på att vi ska förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Det är en
skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom att ett barn
eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska också tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan rektor och personal vid respektive enhet.
Vi har som absoluta mål och fokus att våra förskolor, familjedaghem, fritidshem samt skolor
är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppdraget är att arbeta för
barns och elevers lika rättigheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.

Rektor har ordet

Arbetet mot kränkande behandling och för likabehandling är oerhört viktigt  och genomsyrar
på ett naturligt sätt den dagliga verksamheten på hela Skansenskolan. Vi formar vår vardag
utifrån grundläggande  demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att eleverna ska kunna  göra sitt
bästa, lära och utvecklas. Trygghet, tolerans, trivsel samt  goda och tillitsfulla relationer
mellan elever och personal skapar de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

All personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt, där
arbetet med att främja en likvärdig, trygg och tillitsfull skola med ett normkritiskt öga för
jämställdhet är ständigt pågående. I skolan är det vi vuxna som har ansvaret för arbetet, men
vi lägger stor vikt vid elevernas delaktighet. Vi arbetar målmedvetet både förebyggande och
främjande samt agerar snabbt då kränkningar inträffar.

Vår ambition är att skapa en skola där alla elever och vårdnadshavare upplever trygghet och
känner tillit till oss som arbetar på Skansenskolan.

Helena Djukanovic, rektor Skansenskolan
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Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Skola åk F-9, Fritidshemmet samt anpassad grundskola

Ansvarig för planen
Helena Djukanovic, rektor
Läsåret: 2021-2022

Planen gäller från: 2021-10-01
Planen revideras: 2022-09-30

Elevernas delaktighet:
Eleverna görs delaktig genom klassråd och elevråd.
Trivselenkät genomförs 1 g/år.
Utvecklingssamtal och hälsosamtal är värdefulla tillfällen att inhämta enskildas tankar kring
planens innehåll.
Trygghetsteamet, som upprättas på skolan, och elevhälsans arbete ute i verksamheten
tillsammans med elever.
Rektors pedagogiska luncher med eleverna.

Vårdnadshavarnas delaktighet:
Planen mot diskriminering och kränkande behandling görs känd och diskuteras på
föräldramöten 1g/termin.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling aktualiseras i enskilda ärenden och följs
upp.

Personalens delaktighet:
Planen mot diskriminering och kränkande behandling tas fram i samverkan med all personal
vid uppföljning och revidering. Detta görs vid arbetsplatsträffar, lärarlagsmöte, i
elevhälsogruppen, personalmöten och vid rektors deltagande vid andra personalgruppens
möten som tex köket personal, vaktmästare och fritidsgården.
Personal på skolan bjuds in till workshop och fortbildningar.

Förankring av planen:
Planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för och förankras hos all
personal av skolledning när planen är reviderad.
Planen presenteras och förankras hos elever i undervisningen och vid mentorssamtal. Planen
kommuniceras via skolans hemsida, via schoolsoft och skickas även hem till vårdnadshavare
under höstterminen. Planen kommer även att översättas till andra språk än det svenska.
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Målsättning

- Alla elever upplever att de trivs i skolan
- Alla elever känner sig trygga
- Alla elever upplever att skolan är jämställd
- Skolans gemensamma förhållningssätt bygger på grundläggande demokratiska

värderingar som genomsyrar hela skolans vardag
- Vuxna på skolan har kunskap om och undervisar i mänskliga rättigheter,

barnkonventionen och demokrati
- Eleverna har kunskap om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och demokrati
- Skolans värdegrund omfattar oss alla och kommer till uttryck i vardagliga praktiska

handlingar
- Verksamheten är fri från diskriminering och kränkningar
- Verksamheten är normkritisk
- Alla på skolan ses utifrån sina möjligheter!
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Främjande och förebyggande insatser för att motverka diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling

Skansenskolans arbetssätt innebär att tillgängligheten till lärare och andra vuxna på skolan är
hög under en stor del av skoldagen. Ett viktigt led i arbetet för jämställdhet och mot
kränkningar och trakasserier är att elever blir och upplever sig sedda av personal i skolan. En
god kontakt med vårdnadshavarna är en förutsättning för det främjande och förebyggande
arbetet. Det främjande arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå.

Organisationsnivå - Skolledningen ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande
behandling upprättas, systematiskt följs upp och utvärderas för nya åtgärder samt att den ingår
i introduktionen av nyanställd personal.
Rektor aktualiserar planen årligen vid varje terminsstart med all personal. Arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling är en stående punkt vid personalmöten. Skolan
upprättar ett trygghetsteam och elevhälsoteam som arbetar kontinuerligt med att fastställa,
kommunicera, utveckla och förbättra rutiner i skolans trygghetsarbete. Skolan har
gemensamma ordningsregler som följs upp kontinuerligt på alla nivåer. Regler synliggörs och
utformas tillsammans med eleverna. Då personal får kännedom om kränkande behandling ska
anmälan upprättas enligt rutinerna gällande kränkande behandling som finns i LBP och i
skolans Elevhälsoplan.

Gruppnivå – Vid varje terminsstart ska planen mot diskriminering och kränkande behandling
aktualiseras med eleverna.
Gemensamma aktiviteter i klassen som gynnar värdegrundsarbetet ska genomsyra uppstarten
av terminen för att stärka inlärningsmiljön, trygghet och gemenskap. Undervisningen under
terminerna ska ha inslag av övningar, diskussioner och gruppsamtal kring värdegrundsfrågor
och kan ha inslag av kända situationer i vardagen eller uppkomna situationer i skolan,
samhället och i världen. Pedagogisk personal äter med eleverna i matsalen. I kommande
trygghetsteam, elevhälsa, klassråd och elevråd diskuterar regelbundet trygghetsfrågor.

Individnivå – Skolsköterska genomför hälsosamtal. Elevhälsoteamet sammanställer
överlämningar från avlämnande skolor gällande nya elever. Lärare är uppmärksamma på
elever som visar tecken på alla former av utsatthet eller kränkande beteende mot andra och
pratar enskilt med elever och vårdnadshavare. Detta dokumenteras och lämnas till rektor.
Vid utvecklingssamtal kan den psykosociala situationen lyftas. Alla lärare går igenom planen
mot diskriminering och kränkande behandling med sina elever, diskuterar, tydliggör begrepp
och gör den förståelig med hänsyn till mognadsnivå och förmåga.
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Resultat och Analys

Anmälan kränkande behandling läsåret 2020/2021

Skansenskolan totalt: 22 (Varav 16 höstterminen och 6 vårterminen)
Kränkande behandling: (tolkning utifrån innehåll i anmälan)
Verbala: 6
Fysiska: 3
Både verbal och fysisk 5
Elev kränkt av lärare: 4 (verbala) 1 (fysiskt)
Trakasserier: 1
Sexuella trakasserier: 2

Fördelning inom olika enheter:

Skansenskolan F-3: 0
Kränkande behandling: 0
Trakasserier: 0
Sexuella trakasserier: 0

Skansenskolan 4-6: 10
Kränkande behandling: 9
Trakasserier:
Sexuella trakasserier: 1 (fysisk)

Typ av kränkning/trakasseri (tolkning utifrån innehåll i anmälan).
Kränkande behandling fysisk: 1
Kränkande behandling verbal: 2
Både verbal & fysisk: 3
Kränkning på sociala medier: 1
Ingen händelsebeskrivning: 1
Religiös kränkning: 0
Rasistiska kränkningar: 0
Elev kränkt av lärare: 2

Skansenskolan 7-9
Kränkande behandling: 11
Trakasseri:
Sexuella trakasserier: 1 (verbal)

Typ av kränkning/trakasseri (tolkning utifrån innehåll i anmälan).
Kränkande behandling fysisk: 2
Kränkande behandling verbal: 4
Både verbal & fysisk: 2
Ingen händelsebeskrivning:
Religiös kränkning: 0
Nätkränkningar: 1 (Skriftligt)
Elev kränkt av lärare: 1 (fysiskt) 2 (verbala)
Rasistiska kränkningar: 0
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Skansenskolan Anpassad grundskola “Lagunen”
Kränkande behandling: 0
Trakasseri: 0
Sexuella trakasseri: 0

Resultat elevenkäter gällande trygghet

åk 3 pojkar 81 %
flickor 100 %

åk 6 pojkar 100 %
flickor 85 %

åk 9 pojkar 8,9 snitt : 8,2  vilket är en ökning med 1,3 från förra året
flickor 7,7

Resultat elevenkät gällande arbetet med jämställdhet

åk 6 flickor 21 %
pojkar 57 %

åk 7 flickor  49 %
pojkar  73 %

åk 8 flickor 55 %
pojkar 62 %

åk 9 flickor  36%
pojkar   36 %   (Skolinspektionens enkät åk 9 skiljer inte på kön i svaret)

Av årets analys av anmälningar om kränkande behandling på Skansenskolan går att se att
anmälningarna minskat dramatiskt jämfört med föregående läsår (från 77 anmälningar till 22)
och på vissa enheter har anmälningarna försvunnit helt. Det är naturligtvis övervägande
positivt men bör också vara en varningssignal på att kanske inte alla händelser där elever
kränks leder till en anmälan. Detta är något som också skildras i Friendsrapporten där så
mycket som var fjärde elev på högstadiet svarat att de undvikit att berätta för personal om
kränkning de utsatts för, varför det är av yttersta vikt att all personal på Alun och
Skansenskolan kommunicerar en öppenhet och mottaglighet gentemot elever så att de känner
sig trygga att berätta om incidenter de varit med om.

Det är dock glädjande att se resultaten av elevenkäterna där vi ser en ökning av upplevd
trygghet på skolan. Det visar oss att vi är på rätt väg men också att arbetet naturligtvis
behöver fortsätta med oförtruten kraft!

Gällande studieresultat för både åk 6 och åk 9 är att skillnaderna mellan pojkar och flickors
resultat är oacceptabelt stora. En skillnad mellan resultat på Nationella prov (lå 18/19) och
satta betyg kan utläsas, men det oroväckande är differensen mellan könen. Flickor höjs
generellt oftare från resultatet på Nationella proven till betygen.
Skillnader mellan pojkar och flickors resultat kommer att vara ett av våra kommande mål
utifrån vår analys av insamlade underlag.

Man kan vidare tydligt se i enkätsvaren att jämställdhet, få reflektera
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och bilda sig en egen uppfattning samt ämnet sexualitet, samtycke och relationer (där ingår
jämställdhet, hedersfrågor mm) är något som eleverna saknar i undervisningen. Här planerar
vi att påbörja ett medvetet arbete med dessa frågor – det ligger också i de nya skrivningarna i
läroplanerna ett ökat fokus på dessa frågor.

Plan för läsåret 2021-2022

- Jämställdhetsplanen revideras samt implementeras

- En arbetsgrupp bestående av lärare samt skolledare skapas för att driva
implementeringen och arbetet med jämställdhet framåt.

- Rektor tillsammans med elevhälsan fortsätter strategiskt arbetet för att förtydliga roller
och rutiner samt främjande åtgärder i den dagliga verksamheten.

- Kompetensutveckling kring NPF genomförs för samtliga medarbetare för att skapa
samsyn och förståelse för hur vi på bästa sätt möter elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Detta förväntas leda till att dessa elever får en bättre skolgång
och de utåtagerande beteenden som kan uppstå, minska.

- Skolans ordningsregler revideras i samråd med personal och elever samt förmedlas till
elever och vårdnadshavare

- Skansenskolan är en mobilfri skola med start ht-21

- Elevhälsan får en stärkt roll i skolans förebyggande och främjande arbete med att
stödja elevernas kunskapsutveckling.

- Elevrådet får en tydligare roll på skolan och leds av rektor och/eller bitr rektor

- Rastverksamheten för samtliga elever ska utvecklas utifrån behov och ålder för att
skapa möjligheter för alla elever att ha något att sysselsätta sig med under rasterna.
Det ska också motivera och inspirera eleverna till rörelse och samarbete. Ett
utvecklingsområde är att våra äldre elever kan hålla i aktiviteter för de yngre eleverna
på någon rast under veckan.
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Mål 2021-2022

Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i all verksamhet på lika villkor
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

KÖN
Risk/hinder i
verksamheten

Analys (orsak) Åtgärd Hur utvärdera

Arbetet med
jämställdhet och
normer är inte
tillräckligt medvetet
och synliggjort för
eleverna.

Lärare upplever att
man inte hinner med
att lägga fokus på
detta område.
Arbetet med
jämställdhet och
normer är inte
medvetet på skolan

Uppstart av
utvecklingsgrupp för
arbetet kring
jämställdhet/normkrit
ik.

Implementering av
jämställdhetsplanen.

Normkritiskt arbete i
kollegiet för
gemensam syn
(jämställdhetsplanen)

Självvärdering av
vuxnas kompetens
utveckling kring
normkritik (Se
friends material)
Frågeställningar i
elevrådet.

Uppföljning och analys av åtgärder
Åk f-6:

Fritidshemmet:

KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK

Risk/hinder i
verksamheten

Analys (orsak) Åtgärd Hur utvärdera

Uppföljning och analys av åtgärder
Åk f-6:

Fritidshemmet:
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ETNISK TILLHÖRIGHET

Risk/hinder i
verksamheten

Analys (orsak) Åtgärd Hur utvärdera

Tendenser av
rasistiska inslag i
verksamheten
(elever)

Det finns en
osäkerhet bland
vuxna i att möta
elevers utmanande
åsikter.

Aktiviteter i
jämställdhetsplanen
(se
jämställdhetsplanen)

Kompetensutvecklin
g av lärare.
(vardegrunden.se)

Elevintervjuer
Analys av
Trygghetsenkäten
Analys
kränkningsärenden

Uppföljning och analys av åtgärder
Åk f-6:

Fritidshemmet:

RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING

Risk/hinder i
verksamheten

Analys (orsak) Åtgärd Hur utvärdera

Uppföljning och analys av åtgärder
Åk f-6:

Fritidshemmet:
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FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Risk/hinder i
verksamheten

Analys (orsak) Åtgärd Hur utvärdera

Undervisning och
skolmiljö är inte
tillgänglig utifrån ett
pedagogiskt, socialt
eller fysiskt
perspektiv
(tillgänglighetsmodel
len spsm)

Behov av ökad
kompetens kring
tillgänglig lärmiljö
samt olika
funktionsnedsättning
ar.

Fortbildning SPSM,
skapandet av
resursenhet på f-6,
Grupp Anpassad
grundskola f-6,
handledning av
förstelärare inom
NPF,

Elevintervjuer
Rektors subjektiva
bedömning utifrån
observation, samt
analys av
åtgärdsprogram

Uppföljning och analys av åtgärder
Åk f-6:

Fritidshemmet:

SEXUELL LÄGGNING

Risk/hinder i
verksamheten

Analys (orsak) Åtgärd Hur utvärdera

Uppföljning och analys av åtgärder - KÖN
Åk f-6:

Fritidshemmet:

ÅLDER

Risk/hinder i
verksamheten

Analys (orsak) Åtgärd Hur utvärdera
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Uppföljning och analys av åtgärder - KÖN
Åk f-6:

Fritidshemmet:

12



RUTINER

Rutiner för att tidigt upptäcka
På skolan har all personal ett ansvar att ge omedelbar feedback till vårdnadshavare, mentor
och skolledare om man upptäcker att någon elev utsätts/utsätter någon för trakasserier,
kränkande behandling eller någon form av utanförskap. Skolan har upprättat en elevhälsoplan
med fastställda rutiner för hur skolpersonal ska agera då de får kännedom om en inträffad
kränkning eller trakasseri.

All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor.
Rektor som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för trakasserier eller kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Rektor har också ansvar för att händelsen utreds samt att vårdnadshavarna informeras.

När en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling
All personal är skyldiga att anmäla till rektorn om de får kännedom att en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. På samma sätt har
rektorn skyldighet att anmäla att en elev anser sig kränkt till huvudmannen.
Huvudmannen, eller den som huvudmannen utser, är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder
som krävs för att förhindra framtida kränkning.

Rutiner när elever kränks av andra elever

1. Personal som befinner sig i närheten av, alternativt får kännedom om händelse
säkerställer att situationen är trygg för berörda elever och gör en bedömning om
direkta åtgärder behöver vidtas. Vid behov kontaktas Sociala ledningsteamet  och
erbjudande om stödjande samtal ges till berörda elever.

2. Skolpersonal som fått kännedom om händelse kontaktar berörda elevers mentorer
samt upprättar en anmälan enlig blankett i direkt anslutning till händelse.

Anmälan kränkande behandling
https://docs.google.com/document/d/1k2A3aJzrLhytyOk8GBsjHGafSkgNMKtz44Xso
Le836c/edit

3. I samband med att anmälan görs kontaktar berörd elevens mentor vårdnadshavare och
informerar om händelse.

4. Mentor inleder utredning bestående av samtal med berörda elever och eventuellt
personal/elever med kännedom om händelse. Personal från elevhälsoteamet
(skolkurator/socialpedagog) informeras om att utredning inletts och mentor kan vid
behov  ta stöd av elevhälsoteamet i utredningen.

5. Mentor fyller i blankett Utredning kränkande behandling utifrån de uppgifter som
framkommit och lämnar denna till rektor för diarieföring. Vid behov kan mentor ta
hjälp av Elevhälsan.
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Utredning kränkande behandling
https://docs.google.com/document/d/1gnOu8QvJ02TNCLX9Icm8NdDWw3AbKyrC
G3iyDhqwCSc/edit

6. Åtgärder som beslutats i utredningen påbörjas.

7. Tillsvidare gäller det här. Ett trygghetsteam ska upprättas. Planen revideras därefter.

Åtgärder för den som är utsatt:
- Skolans kommande trygghetsteam knyts till eleven, uppsyn vid raster förstärks.
- Samtalsstöd
- Kontinuerlig uppföljning av elevhälsoteamet.

Åtgärder som kan bli aktuella för den som utsätter:
- Skolans trygghetsteam och elevhälsan knyts till eleven, uppsyn vid raster förstärks.
- Vårdnadshavare underrättas
- Kontakt med BUP
- Anmälan till socialtjänsten
- Anmälan till polis
- Avstängning från skolan

När en elev blir kränkt av en vuxen

1. Rektor lyssnar på barn/elev/elever/vårdnadshavare/kollega och dokumenterar
synpunkterna.

2. Rektor informerar arbetstagaren och, om den så önskar, facklig
företrädare/skyddsombud/HR representant om att elev/elever/vårdnadshavare/kollega
framfört synpunkter och överlämnar den gjorda dokumentationen till arbetstagaren.

3. Tid för möte mellan rektor - arbetstagare avtalas.
4. Rektor träffar arbetstagaren och lyssnar. Här rekommenderas att facklig

företrädare/skyddsombud/HR representant deltar. Rektor dokumenterar.
5. Elevens vårdnadshavare informeras av rektor.
6. Berörda parter; rektor, arbetstagare, elev och vårdnadshavare träffas för att tydliggöra

den situation som varit och för att finna en lösning.
7. Rektor ser till att ärendet dokumenteras.
8. Uppföljning görs tillsammans med berörda parter.
9. Rektor dokumenterar att ärendet är avslutat.

Om arbetet inte leder till att kränkningen upphör ansvarar rektor för att arbetsrättsliga åtgärder
vidtas i enlighet med lagar och avtal. HR kan vara ett stöd i denna process.

Den som utsatts för kränkning ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga och lindra såväl
fysisk som psykisk skada.

Samtliga inblandade ges möjlighet till samtal för stöd och bearbetning.
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Förtydligande av dokumentationsrutiner runt kränkande behandling
1. Den som upptäcker att en elev kränkts rapporterar det till ansvarig skolledare
genom att blanketten Anmälan till huvudmannen fylls i och lämnas till skolexpeditionen.
Ansvarig skolledare undertecknar och skickar till huvudmannen.
Anmälan till huvudman kränkande behandling
Rutin personal kränker elev

2. Du som uppmärksammar kränkningen gör utredning av händelsen och dokumenterar den
på blanketten Utredning kränkande behandling. När utredningen och åtgärderna är avslutade
så lämnas dokumentationen till skolexpeditionen och ansvarig skolledare meddelar detta till
huvudmannen.
Utredning kränkande behandling elev- elev
Utredning kränkande behandling personal- elev

Rutiner för uppföljning
Elevärenden följs upp i möten med elevhälsoteamet tillsammans med trygghetsperson på
skolan.
En kartläggning av problemen på skolan ska göras regelbundet eller då ett nytt
problemområde upptäcks. Riskanalys för de sju diskrimineringsgrunderna ska användas för
att åtgärda. Skolledning och elevhälsoteam ser över rutiner och regler inför varje nytt läsår.
Rutiner och bestämmelser diskuteras med personal, vårdnadshavare och elever. Nya insatser
görs vid behov, enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling

Ansvarsförhållande
Yttersta ansvaret har huvudman som delegerat ansvaret till rektor.
Rektor eller den rektor utser ansvarar för dokumentation och utredning för de fall det handlar
om kränkningar från annan elev. Skolledningen ansvarar för de fall det handlar om kränkning
från vuxen på skolan eller på fritidshemmet.

Metoder för kartläggning och utvärdering:
Områden som berörs i kartläggningen är kränkande behandling och de 7
diskrimineringsgrunderna.
Uppdraget är att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att få fram verksamhetens
behov så genomförs följande under 2020-2021:
- elevenkäter
- utvärdering i elevhälsan
- mentorssamtal
- utvecklingssamtal
- analys av tillbud/olycksfall/incidentrapportering
- gruppuppgifter av kartläggande karaktär
- analys av händelse kränkande behandling/anmälan till huvudman
- riskanalys av de sju diskrimineringsgrunderna
- självvärdering BRUK
- formativ bedömning

Vi följer upp kontinuerligt vid utvärderingstillfälle enligt planen.
Planen finns både i utskrift och digitalt för att kunna revidera planen kontinuerligt vid våra
utvärderingstillfälle och enligt kvalitetshjulet (se bilaga 1)
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Lagar som reglerar arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Denna plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från
Diskrimineringslagen (2014:958) 1 kap. 1§

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.

Skollagen (2010:800) 6 kap. 1§
Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.

Definitioner och begrepp

Diskrimineringsgrunder
Alla barn och elever ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.
Alla barn och elever har rätt att vistas i våra olika verksamheter utan att utsättas för någon
form av kränkande behandling.

Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/elev sämre än andra
barn/elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt
eller indirekt.

Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att ett barn/elev missgynnas och det har en direkt koppling
till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till
ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta
program.

Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt
som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband
med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan
indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi
behöver annan mat.

Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett
barn/elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna
(jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av
förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. Det gemensamma för trakasserier är
att de gör att ett barn/ elev känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.
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Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett
elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett
uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan
vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier.
Både personal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller
kränkande behandling.

Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kan handla om beröringar, tafsningar,
skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om
sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande.

Repressalier
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling
på grund av att barnet/eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller
påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när
ett barn/ elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling.
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Referenser

Skollagen (2010:800)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Skolverkets Allmänna råd - Arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Exempelförklaringar:

Kön delas upp i pojke – flicka men det finns många olika biologiska kön. Indelning kallas för
biologiskt kön.
Könsidentitet: Jag kan vara född som flicka enligt biologin men identifiera mig som pojke –
alltså är jag en pojke.

Könsuttryck är de medel en person använder sig av för att uttrycka sitt kön. Det kan handla
om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera. Det kan också
innebära ett sätt att uttrycka ett annat kön än det biologiskt medfödda.

Etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella
eller etniska ursprung

Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning t ex gudar, andar.

Trosuppfattning kan liksom religion definieras som ett "tankesystem som försöker ge kunskap
om det vi inte kan uppleva med våra sinnen och vårt rationella tänkande". En
trosföreställning är ett vidare begrepp än religion och behöver inte alls ha med andlighet att
göra.

Sexuell läggning Exempel på sexuella läggningar är heterosexualitet, homosexualitet,
bisexualitet med flera

Funktionsnedsättning är en viss eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk,
sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, eller en kombination av dessa.
Individens förmåga ställs då i jämförelse med den genomsnittliga funktionen hos
befolkningen. Nedsättningen är inte alltid synlig som t ex glasögon och rullstol utan ge
uttryck på annat sätt
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Bilaga 1:

Kvalitetshjul - för kontinuerlig uppföljning av våra aktiviteter.

1. Följa upp och kartlägga – resultat och måluppfyllelse
- Hur gör vi skillnad på pojkar och flickor? I vardagen, i undervisningen och i

verksamheten
- Vilka skillnader i resultat finns det mellan pojkar och flickor? Betyg? I olika ämnen? I

olika delar av nationella prov?
- Hur ser könsfördelningen ut när det gäller olika val eleverna har möjlighet att göra?
- Finns det skillnader i hur pojkar och flickor upplever skolan när det t ex gäller

motivation, trygghet, trivsel?
- Hur ser talutrymmet för pojkar respektive flickor ut?
- Vilka frågor, kommentarer, uppmaningar ges till vilka barn och elever? Finns

skillnader?
- Vilken kunskap om jämställdhet finns på förskolan/skolan? Hur tar vi reda på det? Hur

använder vi den? Hur ser vi till att få kunskap?

2. Analysera – förstå och bedöma utvecklingsbehov.
- Hur kan eventuella skillnader förstås? Här kan ett externt stöd vara värdefullt – ny

kunskap kan behöva tillföras och någon utifrån som kan ställa frågor och utmana
föreställningar kan vara ett stöd.

- En utmaning i analysen är att skapa möjligheter för didaktisk reflektion där blicken
riktas mot den egna praktiken, den egna verksamheten och den egna undervisningen.

3. Planera
- Vilka är områden som bör prioriteras utifrån analysen?
- Vilka konkreta mål och kriterier ska arbetet ha?
- Vilka är utvecklingsarbetets målgrupp?
- Vem ska delta i utvecklingsarbetet?
- Vem ansvarar för vad?
- Hur förankras utvecklingsarbetet på olika nivåer?
- Vilka resurser finns?
- Hur ska arbetet följas upp? Av vem? Och när?

4. Genomföra
- Efter genomförande börjar cirkeln om med uppföljning och kartläggning.
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