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Vision 

På Askeby och Bankekinds skola och fritids arbetar vi tillsammans för att alla ska tillåtas och våga 

vara sig själva. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan och på fritidshemmet. Vi 

arbetar mot all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan gäller all 

personal och elever på Askeby och Bankekinds skola och fritidshem. 

 

Skolan och fritidshemmet skall vara en plats där elever och personal trivs och känner sig trygga. Ingen 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling får förekomma i verksamheten eller på våra 

skolbussar. Detta gäller för alla – mellan elever, mellan vuxna samt mellan vuxna och elever.  

 

 

 

 

 

 

 

Skolans värdegrund 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.( LGR 11) 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (LGR 11) 

 

 

Åtgärdsöversikt för att främja likabehandling 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Vi arbetar för att: 

 Eleverna ska kunna uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

och få en kunskapsgrund om mänskliga rättigheter. 

 Elever och vuxna ska känna sig trygga. 

 Elever och vuxna tar ansvar och respekterar varandra. 

För att skapa en bra och positiv miljö på skola och fritidshem tillåter inte 

vi:  

 

- Kommentarer, suckar, miner och liknande när någon säger eller gör 

något eller blir vald till något.  

- Att eleverna väljer lag eller grupp själva vid lärarledd undervisning.  

- Att eleverna (F-3) själva väljer plats i matsalen. Gäller även under 

fritidshemstid. 

- Att eleverna delar ut bjudningskort till fest i klassen eller 

fritidshemmet.  

- Att eleverna använder sig av ovårdat språk såsom svordomar och 

kränkande språkbruk. 



 Samtliga elever skall under läsåret arbeta med och fördjupa sig inom ett eller flera områden 

som behandlas i Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Klasserna ska arbeta 

för att stärka elevernas förmåga att lösa konflikter, stärka sin självkänsla och skapa ett positivt 

klimat i klassen och fritidshemmet.  

Ansvar: Arbetslaget  

Utvärderas: Periodvis d.v.s. var åttonde vecka 

 

 Rastvärdarna på skolan och på fritidshemmet ansvarar för att skolan har god tillsyn över 

eleverna på rasterna. All personal är lyhörd och observerar beteenden i omklädningsrum, 

klassrum, i matsal och på bussen. Alla elever är allas ansvar. 

Ansvar: All personal  

Utvärderas: Periodvis 

 

 För att öka gemenskap och kamratskap mellan klasserna arbetar vi med 

faddersystem/åldersblandade aktiviteter.  

Ansvar: Mentor/Fritidspedagog  

Utvärderas: Periodvis 

 

 Skolan arbetar för att skapa ett öppet, tryggt och tillåtande klimat som uppmuntrar elever att 

säga ifrån om man själv eller någon annan blir illa behandlad.  

Ansvar: Alla på enheten  

Utvärderas: Periodvis 

 

 Vi möter alltid föräldrarna vid lämning och hämtning för att skapa trygghet och för att bidra 

till ett bra samarbete med hemmet.  

Ansvar: Fritidshemmet  

Utvärderas: Periodvis 

 

 

 

Kartläggning 

 Varje höst svarar eleverna i åk 2-9 i Linköpings kommun på den kommungemensamma 

enkäten som kallas för Attitydundersökningen. Här visas resultatet på frågorna rörande 

skolans värdegrund från hösten 2016: 
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1. Medelvärdena är beräknade så här: 

2. Stämmer helt och hållet = 4 

3. Stämmer ganska bra = 3 

4. Stämmer ganska dåligt = 2 

5. Stämmer inte alls = 1 

6. Vet inte samt Uppgift saknas är inte medräknade. 

 

 

 

 

 

 Eleverna svarar på trivselenkät 1 gång/termin. Klassens resultat redovisas för klassen, följs 

upp och diskuteras. Vid behov beslutar klassen om åtgärder.  

Ansvar: Mentor/ Fritidspedagog 
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 Skolornas och fritidshemmens enkätresultat följs upp bland personal, elevråd, trygghetsteam 

och rektor. Vid behov beslutas om åtgärder. 

Ansvar: Arbetslagen, trygghetteamet samt rektor 

 Trygghetsteamets brevlådor. 

Ansvar: Trygghetteamet 

Utvärderas: Veckovis 

 

 Trygghetsvandring genomförs en gång per termin i skolans och fritidshemmets lokaler samt 

utemiljöer. 

Ansvar: Trygghetteamet 

Utvärderas: Terminsvis 

 

 Trygghet och studiero utvärderas och följs upp på arbetslagsmöten och ledningsgrupp. 

Ansvar: Arbetslagen och ledningsgrupp  

Utvärderas: Veckovis 

 

 ”Fem-minutaren” 

Ansvar: Mentor 

Utvärderas: Vid behov 

 

 

Förebyggande mål och åtgärder  

Resultat av enkäter och undersökningar leder fram till förebyggande åtgärder: 

  För att öka kunskapen kring utsatthet och mobbing kommer vi att i arbetslagen, 2017, påbörja 

en bokcirkel kring boken En skola fri från mobbing. Trygghetsteamet ansvara för att leda och 

utvärdera detta arbete. 

   

 Se ”Årshjul över aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling” 

 

 

 

Förra årets främjande och förebyggande åtgärder 

Enheten har under året haft ett övergripande mål, trygghet och studiero. Åtgärder för att uppnå detta 

har varit att stärka ledarrollen i klassrummet. För att nå detta mål krävs också samsyn mellan lärare 

gällande ordningsregler, konflikthantering, arbetsro, lektionsstruktur och elevinflytande. Hög 

vuxennärvaro på raster har prioriterats. Ett rastvärdsschema med flera vuxna har varit en åtgärd. Gula 

rastvärdsvästar har köpts in till samtlig personal. Detta för att vi ska bli mer synliga. Trygghet och 

studiero har funnits som en punkt på allas agendor, ledningsgrupp, arbetslagsmöte skola och fritids 

samt trygghetsteam. Det finns nu ett trygghetsteam som är välkänt i verksamheten med representanter 

från samtliga verksamheter. Teamet leds av rektor. På klassråd och elevråd har trygghet och studiero 

utvärderats och följts upp. För att kunna skapa trygghet och studiero i klassrummet oavsett vilken 

lärare som är ansvarig har vi beslutat om en likvärdig struktur i samtliga klasser och på samtliga 

lektioner. Vi startar upp och avslutar på likvärdigt sätt. Bildstöd i samtliga klassrum som förtydligar 

detta. Vi har också infört att det ska finnas ett dagsschema över dagens moment i samtliga klassrum. 

Vi arbetar medvetet med att avsluta lektionen med en utvärdering. Ansvariga är samtliga lärare. Detta 

har följs upp i arbetslagen och i ledningsgruppen. Rektor har också följt upp detta genom 



klassrumsbesök. Ordningsregler har beslutats av rektor tillsammans med elevrådet. Dessa finns 

synliga i verksamheten. Elevenkät om trygghet är genomförd i samtliga klasser. Analys av resultatet 

har skett i arbetslagen samt med återkoppling till rektor. Vissa åtgärder har formulerats. I några klasser 

har vi påbörjat ett medvetet arbete med fokus på studiero kopplat till pratnivå. Tillsammans med 

eleverna använder vi en bild föreställande ett trafikljus. Inför varje lektion eller arbetsmoment för vi en 

dialog med eleverna om vilken färg som krävs för att samtliga elever ska uppleva studiero. 

RÖD - Vi är tysta och lyssnar och stör inte våra kamrater genom att småprata eller viska. 

Vill man säga något räcker vi upp handen och väntar tills vi har fått ordet. 

GUL - Nu är det okej att vi småpratar eller viskar men vi tänker fortfarande på att räcka 

upp handen om vi vill något. 

GRÖN - Nu är det helt okej att prata men vi får inte skrika och vi räcker såklart upp 

handen om vi vill säga något.  

I arbetet med studiero och trygghet ser vi det som mycket viktigt att samarbeta med föräldrarna. På ett 

föräldraråd fördes en diskussion om begreppet studiero. Följande frågeställningar diskuterades: Vad 

innebär studiero för dig? Hur kan du se att det råder studiero i en grupp? Kan studiero upplevas olika? 

Vilka tror du är orsakerna till att det ibland råder bristande studiero i ett klassrum? Hur kan du som 

vårdnadshavare bidra till studiero i skolan? 

På grund av att vi har arbetet aktivt med ovanstående, både på individ, grupp och organisationsnivå 

har det skapats en medvetenhet kring detta. Eleverna påminner varandra i större utsträckning om att 

följa de regler och strukturer som vi tillsammans har satt upp för att uppnå studiero. Vi upplever också 

att eleverna kan se att studiero kan upplevas olika och variera beroende på situation. Eleverna 

uttrycker att studieron har blivit bättre men att det fortfarande finns situationer som behöver förbättras. 

Exempel på detta är när elever byter arbetsmoment i klassrummet. Då blir det lätt pratigt. Eleverna 

uttrycker att de tycker att de har blivit bättre på att räcka upp handen.  Den stora majoriteten av 

eleverna tycker att det alltid är tryggt i skolan. Ett fåtal tycker att det oftast är tryggt. Lärarna uttrycker 

att de haft många bra samtal med eleverna om trygghet och studiero. Dessa begrepp är ibland svåra 

och behöver därför arbetas aktivt med. Flera nya moment som vi nu har börjat arbeta med i 

klassrummen ser vi redan ger positiva resultat. Exempel är vårt tydliga bildstöd kring start och avslut 

av lektion eller skoldag. Arbetet med ”trafikljuset” har skapat bra diskussioner och en medvetenhet 

hos eleverna. Eleverna kan själva utvärdera sin upplevelse av studieron på en lektion. Rektor har på 

samtliga medarbetarsamtal lyft frågan om studiero och trygghet.  

Elevmedverkan 

 Klassråd 

 Elevråd 

 Framtagande av skolans och fritidshemmets trivselregler (ordningsregler) 

 

Implementering hos elever, personal och vårdnadshavare 

 Planen mot diskriminering och kränkande behandling görs känd för vårdnadshavare. 

Information om planen och dess innehåll till vårdnadshavare i samband med att eleven börjar 

på skolan. Till elever ges information i början av varje termin. Vårdnadshavare påminns vid 

första föräldramötet på höstterminen. Planen mot diskriminering och kränkande behandling 

finns på enhetens hemsida. 

Ansvar: Mentor/ Fritidspedagog 

 

 Information och diskussioner om Planen mot diskriminering och kränkande behandling och 

dess innehåll till elever i början av varje termin. Detta sker vid klassråd och elevråd. 



Ansvar: Mentor/ Fritidspedagog samt rektor 

 

Rutiner för hur elever/vårdnadshavare anmäler diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling 

Elever och vårdnadshavare anmäler diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att 

kontakta berörd mentor, fritidshem, elevhälsoteam, trygghetsteam eller rektor. Detta kan ske via 

samtal, mail eller brev. 

 

Rutiner för hur personal anmäler till rektor och rektor till huvudman 

Anmälan till rektor sker samma dag som en eventuell kränkning/diskriminering/trakasseri kommit 

skolan eller fritidshemmet till känna. Rektor anmäler samma dag till huvudman. 

 

Rutiner för akuta situationer 

 Avbryt omgående pågående diskriminering, mobbning eller kränkande behandling. 

 

 Den personal som upptäcker diskriminering, mobbning eller kränkande behandling skall 

omgående informera personal i arbetslaget och rektor. Rektor informerar därefter 

skolområdeschef skyndsamt, samma dag. 

 

 Enskilda samtal skall omgående ske med den/de drabbade och motparten. 

 

 Någon/några ur arbetslaget pratar med de inblandade om det som inträffat och upprättar 

åtgärder. 

 

 Informera de berörda elevernas föräldrar om vad som har hänt, vad som har gjorts och 

planeringen framåt. 

  

 Kontinuerlig uppföljning sker, tills den negativa handlingen upphört. 

  

 Dokumentation görs av mentor tillsammans med elevvårdsansvariga. Dokumentation ska 

innehålla: datum, inblandade, vad har hänt, vidtagna åtgärder, information till vårdnadshavare, 

framtida förhållningssätt, uppföljning (när och hur), upprättat av. Dokumentationen delges 

rektor. Utarbetad mall finns för detta på vårt I, under mappen Kränkande behandling. 

 

 Om ovanstående åtgärder inte leder till att diskrimineringen, mobbningen/den kränkande 

behandlingen upphör kallas förälder och elev till samtal tillsammans med delar av 

elevhälsoteam samt rektor. Upphör trots detta ej den negativa handlingen, vidtas andra 

åtgärder via rektor och elevhälsoteam t ex anmälan till socialtjänsten eller polisen. 

 

 

Rutiner för anmälan när vuxen kränker elev 

Finns misstankar om att personal kränker elev tar man genast kontakt med rektor, som i sin tur har 

ansvar för att kontakta den/dem det berör och besluta om åtgärder och uppföljning. Kommunen har en 

kommunövergripande rutin som gäller när personal kränker barn. Följande rutin gäller:  



1. Så snart ansvarig arbetsledare fått kännedom om att vuxen kränkt elev eller att kränkning kan ha 

inträffat skall arbetsledaren utreda uppgifterna.  

2. Arbetsledningen vidtar nödvändiga åtgärder.  

3. Vårdnadshavaren underrättas.  

4. Skolområdeschef informeras omgående.  

5. Bedöms kränkningen som allvarlig, dvs. att kränkningen är att betrakta som en brottslig handling, 

skall arbetsledningen göra polisanmälan.  

6. Eleven erbjuds medicinsk/psykologisk hjälp och eventuellt upprättas ett åtgärdsprogram.  

7. Eleven/vårdnadshavaren informeras om Barn och elevombudsmannen roll och eventuellt rätt till 

skadestånd.  

8. Eventuell anmälan till Arbetsmiljöverket.  

9. Rektor dokumenterar vad som inträffat och de åtgärder som har gjorts. Mall finns utarbetad som 

rektor använder. 

10. Skolområdeschef informeras skriftligen en gång i månaden enligt Rutin för anmälningar till 

huvudmannen.  

 

Centrala begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden gällande Arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling 

och är bland annat hämtade från diskrimineringslagen, skollagen 

och propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering 

(prop. 2007/08:95). 

 

En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna 

diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är: 

* Kön,  

* könsöverskridande identitet eller uttryck, 

* etnisk tillhörighet,  

* religion eller annan trosuppfattning, 

* funktionshinder, 

* sexuell läggning  

* ålder. 

 

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För 

att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. 

Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har 

samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 

har ett berättigat syfte. 

 

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika 

rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att 

alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. 

 

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har ett samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna. 

 



Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella 

trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta 

läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier. 

 

Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte 

identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller 

på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

 

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller 

annat liknande förhållande. 

 

Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått 

därefter eller kan förväntas uppstå. 

 

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

 

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon 

diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 

Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras i skollagen. 

Med barn menas den som deltar i eller söker till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 

25 kapitlet skollagen. 

 

Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs. den ansvariga kommunala nämnden eller 

styrelsen för fristående verksamheter. I diskrimineringslagen används begreppet utbildningsanordnare 

men i den här skriften används begreppet huvudman oavsett vilken lagstiftning det rör sig om. 

 

Lagar 

Skollagen (2010:800) 

 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

 

Ändamål och tillämpningsområde 

1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. 

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet 

enligt denna lag. 

 

Diskriminering 

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband 

med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen 

(2008:567). 

 

Definitioner 

3 § I detta kapitel avses med 

– elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan 

utbildning än förskola enligt denna lag, 

– barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller 

annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap., 

– personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt 

denna lag, och 

– kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara 



diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 

Tvingande bestämmelser 

4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter 

enligt detta kapitel är utan verkan. 

 

Ansvar för personalen 

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när 

den handlar i tjänsten 

eller inom ramen för uppdraget. 

 

Aktiva åtgärder 

 

Målinriktat arbete 

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild 

verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter 

om detta finns i 7 och 8 §§. 

 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 

behandling. 

 

Plan mot kränkande behandling 

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan 

med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga 

och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen 

ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 

avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. 

En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts 

ska tas in i efterföljande års plan. 

 

Förbud mot kränkande behandling 

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn 

eller en elev för kränkande behandling. 

 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande 

behandling 

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom 

om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 

att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef 

eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande 

fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra  

kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på 

motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit 



utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses 

i diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som 

inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller 

första och andra styckena för den personal som huvudmannen 

utser. 

 

Förbud mot repressalier 

11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn 

eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven 

medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller  

påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 

 

Skadestånd 

12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina 

skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 §§ ska huvudmannen 

dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning 

som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för 

kränkning i andra fall än vid 

repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa. 

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) 
 

1 kap. Inledande bestämmelser 

 

Lagens ändamål 

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, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. 

 

Diskriminering 

 

4 § I denna lag avses med diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att 

behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats 

eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom till- 

lämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande 

identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 

eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet 

eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som 

används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 

 

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet 



och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder, 

 

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som 

kränker någons värdighet, 

 

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att 

diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas 

åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den 

som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot 

denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 

 

2 kap Förbud mot diskriminering och repressalier 

 

Utbildning 

 

Diskrimineringsförbud  

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen 

(2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn 

eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och 

uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen 

för anställningen eller uppdraget. Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en 

utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet 

kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning enligt 

högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen 

(1993:792) om tillstånd att 

utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med 

personer utan sådant funktionshinder. Lag (2010:861). 

 

6 § Förbudet i 5 § hindrar inte 

 

1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män vid tillträde till annan utbildning än 

sådan som avses i skollagen (2010:800), 

 

2. tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i 

fråga om utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan, specialskolan eller fritidshemmet, 

eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen, 

eller 

 

3. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat 

syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga 

för att uppnå syftet. Förbudet hindrar inte heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar 

åtgärder som är ett led i strävanden att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lag (2010:861). 

 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett 

barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller 

söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i 

samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier 

eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att 



utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och 

i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i 

framtiden. 

 

3 kap Aktiva åtgärder 

 

Utbildning 

 

Målinriktat arbete 

14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller 

annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), utbildning 

enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan 

leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen 

för denna verksamhet 

bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 

rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter 

som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 

eller sexuell läggning. 

 

Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter 

finns i 15 och 16 §§. Lag (2010:861) 

 

Att förebygga och förhindra trakasserier 

15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder 

för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till 

verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella 

trakasserier. 

 

Likabehandlingsplan 

16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år 

upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs 

för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, 

elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. 

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att 

påbörja eller genomföra under det kommande året. 

 

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 

efterföljande års plan. 

 

4 kap. Tillsyn 

 

Vite 

4 § Den som inte rättar sig efter en begäran enligt 3 § får av 

Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om 

vitesföreläggande får överklagas 

hos Nämnden mot diskriminering. Ett vitesföreläggande enligt första stycket ska delges. Lag 

(2010:1979). 

 

5 § Den som inte fullgör sina skyldigheter i fråga om aktiva 

åtgärder enligt 3 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 eller 

16 §§ kan vid vite föreläggas att fullgöra dem. Ett sådant 



föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av 

Diskrimineringsombudsmannen. Föreläggandet kan riktas även mot staten som arbetsgivare eller som 

huvudman för utbildningsverksamhet. Om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en 

framställning till nämnden om vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation i förhållande 

till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal göra en framställning i fråga om aktiva åtgärder i 

arbetslivet enligt 3 kap. 4-13 §§. I framställningen ska anges vilka åtgärder som bör åläggas 

den som framställningen riktas mot, vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och vilken 

utredning som har gjorts. 

 

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande 

i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling 

 

1 § Denna förordning tillämpas på utbildning och annan 

verksamhet som avses i skollagen (2010:800). 

 

2 § En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen 

(2008:567) och en plan mot kränkande behandling 

enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av 

barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av 

barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 
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