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Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 

INLEDNING 

INLEDNING  

Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 

Diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta två 

planer för likabehandlingsarbetet; en Likabehandlingsplan enligt 3:e 

kapitlet 16 § i diskrimineringslagen och en Plan mot kränkande 

behandling enligt 6:e kapitlet 8 § skollagen. Planerna kan 

sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. 

Detta dokument omfattar kraven på såväl likabehandlingsplan som 

krav på plan mot kränkande behandling. 

Syftet med planen ska vara att strukturera arbetet med att främja 

barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt 

ålder. Planen ska också visa hur verksamheten förebygger och 

förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Det räcker inte med att arbeta utifrån ett individperspektiv och 

betrakta problemet som en fråga om enskilda individers attityder 

och värderingar. Likabehandlingsarbetet kräver helhetssyn. Det 

innebär bland annat en regelbunden kartläggning och granskning av 

verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och 

beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna.  

Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har 

effekt. Det handlar till exempel om att arbetet är långsiktigt och att 

såväl lärare som elever är engagerade. En trygg miljö är en 

förutsättning för att lära och utvecklas. 
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DEFINITIONER 

DEFINITIONER  

Följande definitioner och begrepp framgår av Skolverkets allmänna 

råd och kommentarer, För att främja likabehandling och förebygga 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2012). 

Kränkande behandling är handlingar som nedvärderar ett barns eller 

en elevs värdighet.  

Kränkningar kan vara  

 fysiska (slag, knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) 

 texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, 

msn och meddelanden på olika webbcommunities). 

OBS! Befogade tillsägelser är inte en kränkning i lagens mening.  

Skolans personal behöver ibland tillrättavisa barn/elever för att 

skapa en god miljö för hela verksamheten.  

En befogad tillrättavisning är alltså inte en kränkning i lagens 

mening, även om barnet/eleven ifråga kan uppleva tillsägelsen som 

kränkande. 

Trakasserier är en kränkande handling som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som 

kränker någons värdighet. 

Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de 

karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju 

diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

Diskriminering är när förskola/skolan på osakliga grunder behandlar 

en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med 

en diskrimineringsgrund. Diskriminering kan förekomma genom 

skolans regler, traditioner, undervisning, läroböcker etc. 

Med indirekt diskriminering menas att förskola/skolan missgynnar 

någon genom tillämpning av en bestämmelse eller förfaringssätt som 

framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer 
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Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 

DEFINITIONER 

som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna, såvida inte 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.  

Med likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så 

att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av 

diskrimineringsgrunderna. Det innebär att barn och elever ska 

värderas lika. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas lika. 
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DISKRIMINERINGSGRUNDER 

DISKRIMINERINGSGRUNDER 

De kategorier av personer eller de karakteristiska som skyddas av 

diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder. 

Kön 

Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska 

också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med 

kön liksom sexuella trakasserier av elever. Trakasserier som har 

samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt 

kopplade till en elevs könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin 

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

Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier 

som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck.  

Etnisk tillhörighet 

Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. 

Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller 

något annat. Du kan ha flera etniska tillhörigheter. Skolan har ett 

ansvar för att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. 

Religion och annan trosuppfattning 

Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner 

som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt 

läroplanen vara icke-konventionell och skolan får inte missgynna 

någon elev på grund av hans eller hennes religion. 

Funktionshinder 

Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar 

av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 

sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas 

uppstå. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och 

trakasserier på grund av funktionshinder. Som funktionshinder 

räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och 

sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och 

dyslexi. 
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DISKRIMINERINGSGRUNDER 

Sexuell läggning 

Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Skolan har ett 

särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till 

sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till 

likabehandling oavsett sexuell läggning. Homofobi är en ideologi, en 

uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp 

eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på 

homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En 

homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika 

värde och allas rättigheter. 

Ålder 

Elever får inte diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder. Det 

är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder när det gäller 

åldersindelning i skolverksamhet. 
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LEDNINGSDEKLARATION 

LEDNINGSDEKLARATION  

Lärvux är en verksamhet där alla ska känna sig trygga, kompetenta och 

betydelsefulla. Vår värdegrund bygger på ett positivt lösningsinriktat 

förhållningssätt och en övertygelse om att varje elev utvecklas bäst genom en 

positiv självbild. Vi lägger stor vikt vid att stärka elevernas självkänsla och vilja 

till lärande. Allas lika värde är en grund som vi i alla lägen vill förmedla. Ingen på 

Lärvux ska bli utsatt för diskriminering eller mobbing. Vi accepterar heller inte 

någon form av våld, hot, trakasserier eller annan kränkande behandling. 

 

Lärvux värdegrund 

På Lärvux ska elevernas förutsättningar respekteras, all personal vet att eleverna 

har resurser till utveckling, värdefull erfarenhet och vilja och förmåga att lära. 

 

                                              

/Rektor Richard Aspholm 

 

 

LÄRVUX VISION 

 

 Alla ska känna glädje och trygghet då de kommer till Lärvux. 

 Ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad. 
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UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR 

UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR  

Mål föregående år enligt senaste planen  

 Eleverna ska acceptera olikheter bli medvetna om 

och arbeta mot fördomar. 

 
Utvärdering/Resultat 
Människors lika värde och vad som är fördomar och fakta är ständigt 

närvarande i de samtal och diskussioner vi har i grupperna. Vi har 

också arbetat med FNs konventioner och vi diskuterar t ex aktuella 

nyheter.  
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SAMVERKAN MED ELEVER 

SAMVERKAN MED ELEVER  

Eleverna på Lärvux arbetar i små grupper och för en nära dialog med 

lärarna vid varje lektionstillfälle. På så sätt har lärarna fångat upp 

attityder, åsikter och förslag från eleverna.  
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SAMVERKAN MED ELEVER 

SAMMANFATTAT RESULTAT AV KARTLÄGGNINGEN 

 

Kränkningar 

Kartläggningen visar att det i stort sett aldrig förekommer 
kränkningar på lärvux. En tänkbar anledning till detta är att 
eleverna placeras i små grupper där man redan från början tar 
hänsyn till vilka elever som passar bra att gå tillsammans 

Kön 
Vi diskuterar jämlikhetsfrågor. Om någon uttalar sig nedlåtande 
angående kön tas detta upp på en gång utifrån 
jämlikhetsperspektiv.  I dagsläget ser vi för övrigt inga problem 
kring diskrimineringsgrunden kön. 

 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Vi respekterar elevernas rätt att uttrycka sin könstillhörighet som 
de önskar. Vi tar upp ämnet med eleverna och diskuterar. Vissa 
har svårt att acceptera detta. Inga övriga problem har hittills 
uppstått kring diskrimineringsgrunden könsöverskridande 
identitet. 

 
Etnisk tillhörighet 
Vi är medvetna om att främlingsfientlighet tyvärr är en del av vårt 
samhälle men vår intention är förstås att motverka detta. Vi läser 
och pratar om olika etniska tillhörigheter och använder böcker 
som ”Rasism i slips” och ”Hakkors och skinnskallar”. Använder ett 
material som tar upp skillnaden på fakta, värderingar och 
fördomar. Inga rasistiska ord förekommer på lärvux men det 
förekommer förutfattade meningar kring detta. 
 
Religion och annan trosuppfattning 
Vi pratar och diskuterar vikten av att acceptera oliktänkande. Har 
böcker om olika religioner. Det kan förekomma fördomar kring 
olika religioner. När någon kommer med en vanföreställning om 
personer som tillhör en särskild religion så diskuterar vi detta. Vi 
har hittills inte uppmärksammat högtider från andra kulturer än 
svenska då vi inte har någon elev med annan uttalad 
trosuppfattning. 
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SAMVERKAN MED ELEVER 

Funktionshinder 
Alla elever på lärvux har ett eller fler funktionshinder. Vi pratar om 
insikten i den egna funktionsnedsättningen, pratar om att vi alla är 
olika och att det är ok. Läser och diskuterar LSS.  I utvärderingen 
maj 2015 svarade alla elever på lärvux att andra elever 
accepterade mig. Inga fördomar förekommer kring detta. 

 
Sexuell läggning 
Vi pratar och läser om homosexuella, bisexuella och 
transpersoner. Använder bl.a. boken: Är klänningar farliga? Det 
förekommer ogrundade uppfattningar om olika sexuella 
läggningar. 

 
Ålder  

Vi pratar om att barn, vuxna och gamla är lika mycket värda. 

 

Studiemiljö: lärvux har en välkomnande och positiv atmosfär. Det 
har inte funnits anledning att ta fram ordningsregler då alla är 
vuxna och visar hänsyn till varandra.  

Kommunikation: Likabehandlingsplanen finns i en förenklad 
version som terminsvis delas ut till eleverna. Planen finns endast 
på svenska. 

Kompetensutveckling: Personal som har kunskap i de lagar som 
gäller för att upprätta likabehandlingsplaner. Likabehandling är ett 
väl integrerat ämne i all undervisning och ett förhållningssätt som 
präglar all vistelse på lärvux.  

Introduktion: De som vill börja på lärvux kan prova på några 
gånger och se vad man tycker. Den intresserade gör en ansökan. 
Därefter diskuteras vad och hur personen ska läsa. Vi skriver en 
individuell undervisningsplan tillsammans.  

Schemaläggning: Schemat läggs individuellt. Vi har inga 
multireligiösa almanackor. 

Undervisning: Det mesta av läromedlen är nya och är ok vad det 
gäller icke normgivande värderingar. Visst materiel är dock 
gammalt och behöver ses över. 
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MÅL OCH ÅTGÄRDER 

MÅL OCH ÅTGÄRDER  

Mål baserat på kartläggning:  

Eleverna ska acceptera olikheter bli medvetna om och arbeta mot 

fördomar. 

Åtgärder för att nå målet: 

Genom fortsatt arbete kring allas lika värde och genom att påtala att 

fördomar sällan stämmer med fakta. Lärarna ska vara förebilder och 

bjuda in till diskussion om olikheter. 

 

 

Ansvarig 

All personal på lärvux. 
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FRÄMJANDE ARBETE 

FRÄMJANDE ARBETE  

Lärarna på lärvux har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och visar 

på så sätt ett beteende som speglar av sig på eleverna. Vi lyfter alltid 

fram eleverna på ett positivt sätt genom att påtala styrkor, intressen 

och förmågor. Lärarna individanpassar undervisningen genom att ta 

hänsyn till elevernas tempo, nivå, intresse och behov av struktur och 

tydlighet.  Det finns särskilt materiel för att göra eleverna 

uppmärksamma på att fakta, fördomar och värderingar är skilda 

saker. Vi läser och pratar om artiklar och vad som händer i Sverige 

och världen utifrån ett likavärde perspektiv. Vi har fokus på 

läroplansmål som till exempel: Mänskliga rättigheter. Vi jobbar med 

dilemmafrågor, där vi tar ställning i olika frågor. Lärarna förmedlar 

allas lika värde genom förhållningssättet. Vi respekterar eleverna. 

Vi jobbar med samhällets struktur och mänskliga rättigheter genom 

specialpedagogiska skolmyndighetens bok: människan och 

samhället. 

Vi har även jobbat med filmer från Studi.se om jämställdhet, 

diskriminering, demokrati och mänskliga rättigheter. 

När elever tar upp olika ämnen återkopplar vi i samtalet till 

diskrimineringslagen, läroplansmålen och mänskliga rättigheter.  

Vi har de läroplansmål vi fokuserar på och likabehandlingsplanen 

synlig i klassrummet och hänvisar till dem under samtalen. 
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RUTINER FÖR DIREKTA ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE BEHANDLING 

RUTINER FÖR DIREKTA ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE 
BEHANDLING  

I dagsläget förekommer inga kränkningar på lärvux. OM detta skulle 

hända i framtiden finns dessa rutiner;  

Vid upptäckt av en kränkning eller vid trakasserier ska detta i första 

hand stoppas. Vi fokuserar på att betona vad som är rätt beteende. 

Vid kännedom om kränkning eller trakasserier ska den som får 

informationen enligt skollagen skyndsamt vidta åtgärder. Berörda 

personer ska informeras om vad som står i lagen och vilka åtgärder 

som kommer att vidtas. 

 

Uppföljning 

Samtal med berörda personer. 

 

Dokumentation 

Minnesanteckningar görs och mailas till rektor Richard Aspholm. 
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RUTINER FÖR RAPPORT TILL REKTOR 

RUTINER FÖR RAPPORT TILL REKTOR  

I händelse av kränkningar eller trakasserier meddelas rektorn via 

mail.  
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RUTINER FÖR RAPPORT FRÅN FÖRSKOLECHEF/REKTOR TILL HUVUDMAN 

RUTINER FÖR RAPPORT FRÅN 
FÖRSKOLECHEF/REKTOR TILL HUVUDMAN  

Händelser som leder till skriftlig dokumentation och inkommer till förskolechef 

eller rektor, återrapporteras löpande till förvaltningschefen. Återrapporteringen 

sker igenom ett epostmeddelande med standardiserad rubrik och lagras i en 

sekretessbelagd digital mapp. 

Ordförande, vice ordförande och oppositionsledare delges materialet i samband 

med ordförandeberedningen inför varje sammanträde. Ordförande avgör om 

något av detta skall rapporteras vid nämndsammanträde. 
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HUR PLANEN GÖRS KÄND FÖR ALLA 

HUR PLANEN GÖRS KÄND FÖR ALLA  

Likabehandlingsplanen finns i en förenklad version som vi trycker 

upp i broschyrformat och delar ut till eleverna samt på en väl synlig 

plats på lärvux och i hemkunskapssalen på Ekebyskolan. Planen finns 

även tillgänglig på Sala kommuns hemsida.  
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TIDSPLAN FÖR UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSARBETET 

TIDSPLAN FÖR UPPFÖLJNING AV 
LIKABEHANDLINGSARBETET  

Personalen arbetar ständigt för att alla elever ska vara trygga och för 

att lärvux ska vara fri från kränkningar och diskriminering. För att 

systematiskt följa upp och aktualisera arbetet har vi en årsplan med 

vissa bestämda hållpunkter.  

Denna tidsplan börjar gälla vårterminen 2018. 

 

Augusti; En förenklad version skrivs i broschyrform.   
Ansvarig Elisabeth Nordmark.  
Personalen går tillsammans med eleverna igenom planen, de nya 
målen och de planerade åtgärderna. Ansvarig: Elisabeth Nordmark.  
 
September; Maila in planen till huvudmannen 30/9. Ansvarig: 
Rektor. 
 
Februari; Terminsavstämning: Är vi på rätt väg att nå målen? 
Ansvarig: Elisabeth Nordmark. 
 
April; Enkätundersökning och/eller intervjuer för alla elever. 
Ansvarig: SYV Christine Ferngren. 
 
Maj; Kartläggningsarbete genom analys av enkätsvar, intervjuer m.m. 
Träff för personalen med utvärdering av det likabehandlingsarbete vi 
hittills gjort och bedömning av huruvida vi nått årets mål. 
Utvärdering och upprättande av nästa års mål.  
Ansvarig: Elisabeth Nordmark.  

 
Juni; Renskrivning av likabehandlingsplanen.  
Ansvarig: Elisabeth Nordmark.





 
 

Likabehandlingsplan 
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