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Dokumentation av aktiva åtgärder mot kränkande behandling och 
diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier 
 

Huvudmannen är skyldig att se till att det i varje verksamhet årligen upprättas en plan mot 
kränkande behandling. Barn och elever ska medverka i arbetet med aktiva åtgärder. Planen 
ska innehålla: 

● En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling av barn och elever. 

● En redogörelse för vilka åtgärder som verksamheten planerar att påbörja eller 
genomföra under det kommande året. 

● En redogörelse för hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har genomförts. 

Skolan och förskolan har skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka 
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter, arbetet med aktiva 
åtgärder omfattar alla diskrimineringsgrunderna. 

(Skollagen kap.6 och Diskrimineringslagen kap.3) 

Aktiva åtgärder mot 
● Kränkande behandling 

● Kön 

● Könsöverskridande identitet och uttryck 

● Etnisk tillhörighet 

● Religion eller annan trosuppfattning 

● Funktionsnedsättning 

● Sexuell läggning 

● Ålder 

Rutiner och riktlinjer finns beskrivna i Plan mot kränkande behandling. 

 

 

 



 

1. Undersöka risker för diskriminering 
Elevenkäten Eleven Upplever är genomförd men ger inte svar på risker för samtliga 
diskrimineringspunkter och behöver ses över. Däremot kan vi se att eleverna upplever att 
flickor och pojkar inte alltid behandlas lika.  

Vi har analyserat förra läsårets anmälda kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier: 

Det kan nämnas att flerparten av de utpekade eleverna i ärendena är pojkar (14/18) De enligt 
utredningarna utsatta elever är i princip delat pojkar/flickor. (9/18 flickor, 7/18 pojkar). 
Forskning visar att värdegrundsarbete, värderingsövningar, samarbetsövningar och samtal 
med pojkar kring känslor, beteende mm är en viktig del för att de ska utvecklas och få 
verktyg och alternativ i situationer de ställs inför i livet och i skolan. Eventuellt är vi sämre på 
att prata med pojkar och vi gör det eventuellt inte på samma sätt som vi gör med flickor. 
Pojkar känner lika mycket, men är ovana att prata känslor med vuxna och med varandra, 
vilket de behöver för att förstå sig själva och för att förstå varandra. 

Detta överensstämmer med resultatet på elevenkäten. 

På höstens första APT/personalmöte genomfördes en normkritisk workshop. Inlämnade 
reflektioner från denna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med normer under 
detta läsår. 

 

2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder 
Vid genomgång av inlämnade reflektioner från dilemma-arbetet konstateras att vi behöver 
arbeta vidare med det normkritiska arbetet. Dels behöver vi lyfta alla 
diskrimineringsgrunderna dels behöver vi arbeta vidare med att synliggöra våra normer. 

Färjestaden är ett homogent samhälle och så är även vår arbetsplats. 

När det gäller skillnaden i förhållningssätt till pojkar/flickor är det troligt att det handlar om 
vuxnas förväntningar, dels i samhället i stort dels våra egna. 

Vi har inte undersökt samtliga diskrimineringsgrunder, vilket innebär att diskriminering kan 
ske på vår skola utan vår kännedom. 

 

3. Genomföra åtgärder 
Vi genomför dessa förebyggande och främjande åtgärder utifrån analysen … 

 

Risk Analys Åtgärd Ansvarig 

1. Diskriminering skulle 
kunna förekomma utan att 
vi är medvetna om det. 

Vi har inte undersökt samtliga 
diskrimineringsgrunder. 

Göra om elevenkäten så 
att alla sju 
diskrimineringsgrunderna 
ingår och anpassad så 

Skolkurator 



alla elever kan svara på 
den. 

2. Diskriminering skulle 
kunna förekomma utan att 
vi är medvetna om det. 

Vi är en homogen arbetsplats 
och våra normer är inte helt 
synliga för oss. 

Arbetet med normer 
fortsätter tillsammans 
med den normkritiska 
gruppen och övrig 
personal vid APT..  

Skolledningen 

3. Diskriminering utifrån 
kön. 

Se ovan. Utarbeta en plan för det 
fortsatta arbetet 
innehållande ex-vis 
lektions- och 
rastaktivitetsobservatione
r. 

Skolledningen 
tillsammans 
med 
normkritiska 
gruppen. 

    

 

 

4. Följ upp och utvärdera 
 
 


