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1. Inledning 
 
 
Skolan är en plats som ska förmedla de olika normer som speglar samhällets värdegrund. Normer 
är föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss. Normer finns överallt, en del är 
skrivna och tydliga medan andra är oskrivna och lite luddiga. Vi anpassar oss till de flesta 
normerna utan att reflektera. Genom normer styrs våra tankar och handlingar in i banor av 
normalitet vilket kan leda till marginalisering och utanförskap av den som inte upplever sig 
omfattas av normen. 
 
Skolans verksamhet styrs av lagar, förordningar och föreskrifter på olika nivåer. Vi som arbetar i 
skolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att varje elev ska känna sig trygg 
och utvecklas. Demokratiska värderingar ska genomsyra all verksamhet på skolan. 
Likabehandlingsarbete handlar om att arbeta för en skola där diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling inte förekommer.  
 
Enligt lag ska skolan upprätta två planer utifrån: 
− diskrimineringslagen 2008:567 3 kap.16§ Likabehandlingsplan 
− skollagen 2010:800 6 kap 8§ plan mot kränkande behandling 
I det praktiska arbetet får vi sammanföra de båda planerna till ett dokument som vi kallar ”Plan 
mot diskriminering och kränkande behandling”. 
 
Planen innehåller följande punkter: 

• Inledning 
• Styrdokument 
• Främjande arbete 
• Förebyggande arbete 
• Åtgärdande arbete 
• Trygghetsteamets medlemmar 
• Årshjul  
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2. Styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - beskriver 
hur vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. 
Arbetsrutiner och dokumentation när elever riskerar att inte nå 
kunskapskraven  
Trivselregler – framtaget tillsammans med elever och personal. 

 
 
                                                                                                                               
                                                                   
 

FN:s barnkonvention – 1989 antogs konventionen 
om barnens rättigheter och är en internationell lag 
gällande för alla barn och ungdomar upp till 18 år. 
Skolans arbete ska genomsyras av 
barnkonventionen. 
Salamancadeklarationen – 1994 antogs 
deklarationen. Det är en överenskommelse om att 
elever i behov av särskilt stöd ska inkluderas i 
skolmiljön tillsammans med andra elever. 

 
 

Barnkonventionen 
Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter 
och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 
Barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla beslut som rör barnet. 
Artikel 12 

Varje barn har rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frågor 

som rör henne/honom. Barnets åsikt  
ska beaktas i förhållande till  
barnets ålder och mognad  

  

Skollagen (2010:800) – lagen anger övergripande mål för utbildningen i 
skolan samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall 
utformas. 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling. 
Diskrimineringslagen (2008:567) Alla elever i skolan ska ha samma 
rättigheter – killar och tjejer och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. 
Arbetsmiljölagen – lagens uppgift är att förebygga ohälsa och olycksfall 
samt verka för en god arbetsmiljö. 
Läroplan för gymnasieskolan – är indelad i två avsnitt, skolans 
värdegrund och uppgifter samt övergripande mål och riktlinjer. 
Gymnasieförordningen – Innehåller bestämmelser om gymnasieskolan 
och konkretiserar skollagens bestämmelser. 
Kursplaner – anger vilka kurser som ingår i ett ämne och mot vilka mål 
undervisningen ska sträva mot.  

Internationell nivå 
FN:s Barnkonvention 
Salamancadeklarationen 

Nationell nivå 
Skollagen 

Diskrimineringslagen 
Arbetsmiljölagen 

Läroplan 
Gymnasieförordningen 

Examensmål 
Kursplan 

Lokal nivå 
Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 

Arbetsrutiner och 
dokumentation när elever 

riskerar att inte nå 
kunskapskraven 
Trivselregler 
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3. Visionen på Språkintroduktion 
 
På Språkintroduktion blir varje elev sedd och respekterad för den hen är. Språkintroduktion har 
en trygg lärandemiljö där ingen skall känna sig kränkt eller diskriminerad. Här får alla möjligheter 
att utveckla sina kunskaper och växa som människor. 

 

4. Ansvarsområden 
 
Rektor: 
- Ska varje år, i förebyggande syfte, se till att göra en kartläggning med hjälp av en enkät och 
analys utifrån  diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling,  för att få kännedom 
om vilka förbättringsområden som finns på programmet. 
- Varje år tillsammans med elever och lärare utvärdera de förbättringsområden programmet 
arbetat med föregående läsår. 
- Vid kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
förekommer, se till att utredning görs skyndsamt, åtgärder vidtas och dokumenteras. Anmälan 
ska göras till huvudman. 
- Anpassa organisationen i ett främjande perspektiv för eleverna vid schemaläggning, 
lokalanvändning och schemabrytande aktiviteter. 
- Ansvara för trivselregler arbetas fram tillsammans med personal och elever. 
 
Lärare och övrig personal: 
- Ta del av och följa planen. 
- Reflektera och ifrågasätta de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sitt 
förhållningssätt. 
- Vidta åtgärder om någon elev upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt 
 
Elever: 
- Uppvisa ett förhållningssätt mot andra elever och vuxna som främjar en god anda och 
inlärningsmiljö. 
- Påtala för vuxna om hen ser eller hör något som drabbar en annan elever 
- Om någon elev upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt eller ser någon kamrat bli 
det kan hen vända sig till någon av följande: 

• Mentor 
• Studiehandledare 
• Lärare 
• Rektor 
• Elevhälsoteam/Trygghetsteam 
• Huvudskyddsombud  

 
Ordförklaring: 
Främjande arbete: Utgår från skolans uppdrag att verka för demokratiska värderingar, mänskliga 
rättigheter, likabehandling och trygghet som en naturlig del i det vardagliga arbetet. 
Förebyggande arbete: Att eliminera ev. riskfaktorer som framkommit genom analys av den årliga 
elevenkäten om trygghet och ett likvärdigt bemötande. 
Åtgärdande arbete: När personal får vetskap om att en elev har utsatts för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling ska åtgärder vidtas omedelbart. 
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5. Diskrimineringsgrunderna 
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha 
samma rättigheter – tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. 
Exempel på vad som är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling: 
 
Kön: Muna vill göra sin praktik på en målerifirma vilket hon blir avrådd från med argumentet – 
Det är för hårt arbete för en tjej. (diskriminering) 
 
Etnisk tillhörighet: Ibbe är kurd. Hans lärare tycker sig ha dåliga erfarenheter av kurder och ger 
därför Ibbe mindre talutrymme och uppmärksamhet än övriga elever. (diskriminering) 
 
Religion eller annan trosuppfattning: Ada är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på 
hennes skåp. (trakasserier) 
 
Funktionsnedsättning: Ali, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan 
sitta still. Han lämnar sin plats flera gånger under lektionen. En dag klarar inte läraren av 
situationen utan skickar hem Ali med orden. – Du är inte tillräckligt mogen för att gå på 
gymnasiet. (diskriminering och bristande tillgänglighet) 
 
Sexuell läggning: Några elever på skolan brukar vara elaka mot Sebastian på många olika sätt. 
Ofta kallar de honom ”jävla bög” och säger att han är ”tjejig”. (trakasserier) 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck: Isaaq blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i 
skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. (trakasserier) 
 
Ålder: Sarah är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad pga. detta. (trakasserier) 
 
Ovanstående exempel är hämtad ur ”Förebygga diskriminering och kränkande behandling, främja likabehandling” 
från DO, BEO & skolinspektionen (2009). Dock har vi modifierat exemplen för att de ska spegla vår elevgrupp. 
 
Diskriminering 
 
Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den 
som diskriminerar. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 
diskriminering. Elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Det finns 6 former av 
diskriminering: 
Direkt diskriminering: Att en elev missgynnas kopplat till diskrimineringsgrunderna. 
Indirekt diskriminering: Att alla elever på skolan behandlas lika, trots olika förutsättningar. 
Bristande tillgänglighet: Att en person med en funktionsnedsättning missgynnas i förhållande till 
personer utan funktionsnedsättning. 
Trakasserier: Att en elev kränks utifrån diskrimineringsgrunderna, både personal och elever kan 
göra sig skyldiga till trakasserier. 
Sexuella trakasserier: Att agera på ett sätt som kränker någon annans värdighet av sexuell natur. 
Kommentarer, tafsande och närgångna blickar räknas in.  
Instruktion att diskriminera: Att en rektor eller en person med en liknande maktposition ger 
instruktioner till någon annan att besluta eller bete sig på ett sätt som leder till diskriminering. 
 
Kränkande behandling: Uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband 
med någon diskrimineringsgrund 
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6. Plan för Språkintroduktion 
 

Främjande arbete 
 
 
 
Goda relationer 
 
 
Mål: 
Att skapa en positiv och respektfull anda genom goda relationer mellan elev-elev samt 
personal-elev. 
 
Insatser:  
Vi ser alla elever och hälsar trevligt 
Vi genomför mentorssamtal  
Vi väljer arbetssätt där eleverna arbetar tillsammans och där läraren styr vilka eleven arbetar 
med så att eleverna får arbeta med olika personer. 
Vi arbetar aktivt med att få ett tryggt klassrumsklimat där ingen skrattar åt någon – alla gör fel 
ibland. 
 
Ansvarig: 
Mentorer, lärare och annan skolpersonal 
 
Tidpunkt: Hela läsåret 
 
 
 
Trygg miljö 
 
 
Mål: 
Att skapa en trygg miljö där alla elever känner sig respekterade och accepterade.  
 
Insatser: 
Vi ska arbeta fram ordningsregler genom programråd och gruppråd 
Vi har elevgenomgångar för att fånga upp signaler om elevers specifika behov och trivsel. 
Vi uppmuntrar, planerar och stödjer aktiviteter med nationella program på skolan 
 
Ansvarig: 
Rektor ansvarig för att ordningsregler tas fram. 
EHT ansvarig för elevgenomgångar. 
 
Tidpunkt: 
Ordningsregler på höstterminen 
Elevgenomgångar hela läsåret 
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Normer och värderingar 
 
 
Mål:  
Att ett normkritiskt förhållningssätt genomsyrar programmets verksamhet. Alla elever ska få 
del av demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.  
 
Insatser: 
Vi arbetar på ett gemensamt förhållningssätt bland personalen 
Vi genomför aktiviteter i kill- respektive tjejgrupp – besök på Knuffen och samtal kring 
angelägna ämnen m.m.  
Vi genomför normkritiskt arbete utifrån diskrimineringsgrunderna som planeras i samverkan 
EHT – lärare.  
 
Ansvarig:  
Arbetslaget 
EHT 
 
Tidpunkt: Hela läsåret 
 
 
Språkbruk 
 
 
Mål: 
Alla på spri ska använda ett språkbruk som är fritt från nedsättande ord. I språkbruket 
inkluderas digital kommunikation. 
 
Insatser: 
Vi tänker på hur vi pratar och skriver om våra elever. 
Vi arbetar för att svenska ska kunna vara det huvudsakliga kommunikationsspråket i skolan.  
Vi för, tillsammans med studiehandledare, en diskussion med eleverna om vad som är ett okej 
språkbruk.   
 
Ansvarig:  
 
Alla som arbetar på Spri 
 
Tidpunkt: Hela läsåret 
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Förebyggande arbete 
 
Trygghetsenkäten genomförs i slutet av höstterminen. För att eleverna ska vara bekanta med 
begreppen i enkäten genomförs enkäten i samband med att de olika grupperna har tagit upp dem. 
 
På Spri bas genomförs enkäten som ligger till grund för kartläggningen i november. Eftersom 
elever kan olika mycket svenska ser arbetet olika ut i olika grupper. Vissa grupper tar hjälp av 
studiehandledarna för att översätta och förklara ord och begrepp. När eleverna är nyanlända är de 
ofta ovana att bli tillfrågade om sin åsikt och att ge uttryck för den i en enkät kan även det vara 
nytt. Eleverna behöver förberedes för detta av mentor och studiehandledare. 
 
På Spri fortsättning genomförs enkäten som ligger till grund för kartläggningen i samband med 
temaveckan om mänskliga rättigheter, vecka 46. Under den veckan kommer Örebro 
rättighetscenter till skolan och pratar om diskriminering, det hålls föreläsning om hedersrelaterat 
våld, eleverna kommer få göra värderingsövningar kopplat till diskrimineringsgrunderna, de 
kommer också få ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling och till sist 
besvara enkäten som ligger till grund för kartläggningen på spri fortsättning. I slutet av veckan 
skriver alla elever antingen en debattartikel eller en insändare som bygger på det de har lärt sig 
under veckan. 
 
Personalen på spri bör vara uppmärksam på:  
 

• att eleverna inte kränker varandra inom eller mellan etniska och religiösa grupper. 
• att styra gruppindelning vid arbete i grupp för att ingen elev ska utsättas för kränkande 

behandling eller trakasserier.    
• att inte kränkningar eller trakasserier förekommer i klassrum, matsalar, omklädningsrum, 

toaletter, korridorer eller vid friluftsdagar. 
 

 

Åtgärdande arbete 

• Rektor är ansvarig för att undersökning och uppföljning av det som inträffat ska påbörjas 
sa ̊ snabbt som möjligt efter händelsen.  

• Trygghetsteam/elevhälsoteamet kopplas och har tillsammans med rektor enskilda samtal 
med de inblandade. Bakgrunden till det inträffade ska redas ut sa ̊ att lämpliga åtgärder kan 
vidtas. Vid fysisk skada kontaktas skolhälsovården. Om personal misstänks för 
trakasserier eller annan kränkande behandling gentemot elev är rektor eller någon annan 
med motsvarande ledningsfunktion ansvarig för undersökning och uppföljning.  

• Vårdnadshavare till omyndiga elever informeras.  
• Rektor avgör vilka övriga som ska informeras om det inträffade.  
• Vid behov genomförs konfliktlösningssamtal under ledning av elevhälsoteamet. Om 

elev/elever inte följer överenskommelse som träffats kan åtgärder som varning, skriftlig 
varning, avstängning bli aktuellt enligt Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 5.  

• Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras om anmälan till andra myndigheter (tex. 
socialtjänst, polis, arbetsmiljöverket).  

• Arbetet ska dokumenteras ”Utredning i ärende om kränkande behandling” och 
”Tjänsteanteckningar”. 
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7. Årshjul  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Representanter från de olika enheterna på Spri håller i arbetet med planen mot diskriminering och 
kränkande behandling. Samma personer ingår i Trygghetsteamet: 
 
Enhet 1:  Gunvor Gatu och Emmanuel Ghebrezghi 
Enhet 2: Anette Isaacson och Tamar Ucar 
Enhet 3: Caroline Falk 
Fortsättning: Liselotte Eklundh och Behroz Kurdamadi 

Terminsstart 
HT 

Augusti-
oktober 

Genomföra kartläggning 
och analysera de svar vi 
får in. Utforma aktiva 
åtgärder utifrån de behov 
vi ser i kartläggningen. 
Formulera årets plan. 
 
Återkoplling till eleverna 
ska ske innan jul på 
gruppråd eller 
programråd. 

Avstämning – Hur fungerar 
trygghetsarbetet? Behöver det 
göras några justeringar under 
pågående läsår? 

November-
januari 

Terminsstart 
VT 

Uppföljning av valda 
insatser 
- Arbetar vi efter vår 
plan?  

Februari-mars 

Utvärdering av årets 
likabehandlingsplan 
- Har vi nått våra 
uppsatta mål?  
Görs i samband med 
efterarbetsdagarna i juni 

Maj - juni 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Från och med 
 1 november ska 
aktuell plan gälla 
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Varje enhet följer upp sina  händelser med rektor och EHT 
 
Delaktighet: 
Personalen har arbetat med att ta fram planen i samband med en studiedag i juni. I samband med att 
planen börjar gälla 1/11-16 tar hela personalen del av den färdiga planen. 
 
Elevernas delaktighet sker i samband med gruppråd, programråd och elevenkäten som ligger till grund för 
kartläggningen.  

Implementering:                                                                                                                               
Arbetslagen planerar arbetet med diskrimineringsgrunderna i olika teman under läsåret. Till exempel ett 
tema om mänskliga rättigheter på fortättning och ett värdegrundstema på bas. Att arbeta med trivselregler 
kan också vara en del i temat mänskliga rättigheter.  

 

 
Information till vårdnadshavare: 
Information ges vid varje skolstart under läsåret samt i början av läsåret och planen läggs ut på hemsidan.  
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