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Aktiva åtgärder mot diskriminering 
 
Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen sämre än 
andra på grund av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
 
Diskriminering kan ske: 

 Direkt: En person missgynnas genom att han eller hon behandlas sämre än andra. 

 Indirekt: Skolan missgynnar genom att förutsätta att alla bör behandlas lika. 

 Genom sexuella trakasserier. 

 Genom trakasserier enligt de olika diskrimineringsgrunderna. 

 Genom brist på tillgänglighet: En person med funktionshinder missgynnas därför att 
tillräckliga åtgärder inte gjorts vilket medfört att personen inte har kommit i en 
jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är 
skäliga bedöms utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. 

 Genom instruktioner att diskriminera. Till exempel när någon ger en order eller 
instruerar någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera 
någon annan. 

 
Diskrimineringslagen 
Diskrimineringslagen (2008:567) 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. Lagen omfattar förbud mot diskriminering, sexuella trakasserier 
och trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna.  
 
Skolan är enligt lagen dessutom skyldig att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka 
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. (Kap 2 och 3) 
Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Varje verksamhet ska även ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och 
trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte 
accepteras. Verksamheten ska ha rutiner som dels klargör hur verksamheten ska agera om 
trakasserier påstås ha inträffat, dels anger vem den som anser sig trakasserad ska vända sig 
till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds. Trakasserier kan 
elever såväl som personal göra sig skyldiga till. Sådana handlingar kan ses som en form av 
kränkningar. Skolans rutiner för att uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp 
kränkningar kan även omfatta trakasserier och därmed dokumenteras i skolans 
Handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning. 
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Uppdraget 
Enligt diskrimineringslagen ska arbetet med aktiva åtgärder omfatta samtliga 
diskrimineringsgrunder och bedrivas i fyra steg. Utbildningsanordnare (Eklidens skola) ska 
 
• Undersöka den egna verksamheten för att upptäcka om det finns risker för 
diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier 
samt andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara 
reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. 
• Analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts. 
• Åtgärda – genomföra åtgärderna för att förebygga diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter. 
• Följa upp och utvärdera arbetet. 
 
Samverkan med elever och personal är obligatorisk och kan ske med representanter från 
olika grupper, t ex lärar- och elevorganisationer. 
 
 

1. Undersök 
Eklidens skola är ansvariga för att undersöka verksamheten och upptäcka eventuella risker 
för diskriminering  eller andra hinder för elevers lika rättigheter och möjligheter. Det kan 
både vara reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. 
Undersökningen har under läsåret 2018/2019 bestått av följande delar: 
 
Elevenkäter i enstaka klasser/arbetslag kring trygghet och trivsel 
Terminsvis trygghetsenkät avseende den fysiska miljön 
Dagkollo för årskurs 7 med efterföljande utvärdering 
Samtal mellan elever och lärare 
Samtal mellan elever och elevhälsans personal 
Klassråd och arbetslagsråd 
Samtal med vårdnadshavare 
Hälsosamtal med skolsköterskan 
Kompisstödjarmöten 
Strukturerat samtal med kompisstödjarna i varje arbetslag utifrån ett antal utvalda frågor i 
Nacka kommuns kundundersökning 
 
 
 
 
 
 

2. Analysera 
Vilka risker har framkommit och vad är orsakerna? 
Vad beror riskerna på och hur kan de minimeras?  
Vilka åtgärder behöver göras? 
 
Under läsåret 2018/2019 har undersökningens olika delar visat följande: 
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 Det finns en upplevelse bland vissa elever att elever behandlas och betygssätts olika 
beroende på kön och/eller könsuttryck.  

 Det finns ett fortsatt behov av att belysa och lyfta hbtq-frågor och genusfrågor som 
en normativ del av undervisningen samt att undervisningen. Detta behöver ske såväl 
på lektionstid, i dagliga samtal mellan vuxne och elev samt vid större aula-
föreläsningar.  

 Det finns ett fortsatt behov av att minska avståendet mellan olika etniska grupper av 
elever på skolan. Samtidigt finns en förhållandevis liten etnisk variation bland skolans 
elever, vilket gör att det i många klasser inte upplevts problematiskt.  

 Skolans bönerum behöver rustas upp och information om att rummet finns behöver 
spridas till eleverna. Skolan uppmärksammar inte alla världsreligioners traditioner 
och högtider på ett likartat sätt då skolan firar endast de kristna.  

 Alla områden på skolan är inte tillgängliga för elever som är rullstolsburna eller har 
andra fysiska svårigheter. Detta behöver fortsatt ses över och utvecklas. Elever tycker 
att det är svårt att hitta på skolan och vissa salar saknar märkning och salsscheman.  

 Vissa elever upplever fortsatt osäkerhet att öppet visa sin sexuella läggning eller ett 
könsöverskridande uttryck. Elever upplever att skolan inte agerar tillräckligt kraftfullt 
i alla lägen.  

 Det finns ett fortsatt behov av att skolan arbetar aktivt med språkbruk med sexuella 
anspelningar och kränkande tilltal, såväl ”på skoj” mellan kompisar som på allvar i 
konflikter. Elever upplever att skolan inte agerar tillräckligt kraftfullt i alla lägen.  

 Vissa av skolans yngre elever upplever osäkerhet gentemot skolans äldre elever. 
Elever upplever också att uppgjorda policys gällande exempelvis prov, information i 
Infomentor etc. inte efterföljs av alla vuxna på skolan. Det finns ett behov av en ökad 
struktur och tydlighet kring elevrådets tider. 

 
 
 
 
 
 

3. Åtgärda 
Kön 
Främjande och förebyggande åtgärder: 

 Skolan arbetar aktivt med blandade grupper och aktiviteter som så långt det är 
möjligt ej utgår ifrån kön. 

 Skolan utgår ifrån intresse och kunskap hos varje elev och arbetar ej med 
könsstereotypa utgångspunkter och påminner varandra vid behov. 

 Könsneutrala alternativ används vid enkäter. 

 Skolan arbetar aktivt med att tydliggöra kriterier för bedömning för att undvika 
upplevelse av könspåverkan. 

 
Ansvarig: all personal, rektor 
Tidsplan för åtgärder: Utvärderas i juni 2020. 
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Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Främjande och förebyggande åtgärder: 

 Lärarna använder ett normkritiskt och könsneutralt förhållningssätt  i sin 
undervisning; när information ges, vid exempel och vid frågor. 

 Lärarna bemöter eleverna utifrån intresse och kunskap och ej utifrån 
könstillhörighet/könsidentitet. 

 Texter och filmer som inte utgår ifrån heteronormen eller könsstereotyper används i 
så hög grad som möjligt i undervisningen. 

 Skolans studie- och yrkesvägledare  informerar och bemöter eleverna utifrån intresse 
och kunskap istället för könsstereotypa mönster i samband med prao och 
gymnasieval. 

 Könsneutrala alternativ används vid enkäter. 

 Personalen arbetar med medvetenhet runt sina egna normer och uttryckssätt genom 
föreläsningar och arbete med ”cases”. 

 Skolan bjuder in extern föreläsare kring hbtq-frågor. 
 
Ansvarig: all personal, rektor 
Tidsplan för åtgärder: Utvärderas i juni 2020. 
 
 

Etnisk tillhörighet 
Främjande och förebyggande åtgärder: 

 Skolans personal agerar snabbt och tydligt om man uppmärksammar rasistiska skämt 
eller tilltal.  

 Tolk används vid behov i möten. Säkerställer att samordning mellan tolkförmedling 
och skola fungerar samt att telefontolkning håller hög kvalitet.  

 Lärarna tar hjälp av studiehandledare i klassrummet vid behov, t.ex. vid enkäter eller 
viktiga genomgångar.  

 Skolan arbetar för att alla elever med behov av studiehandledning får tillgång till 
detta.  

 Skolan arbetar för att genom samtal öka alla elevers känsla av samhörighet och 
solidaritet. 

 Om informationsmaterial finns översatt till andra språk än svenska används detta 
som komplement.  

 
Ansvarig: all personal, rektor 
Tidsplan för åtgärder: Utvärderas i juni 2020. 
 
 

Religion eller annan trosuppfattning 
Främjande och förebyggande åtgärder: 

 Skolmatsalen serverar minst 2 varma rätter, varav en är vegetarisk alt. ej fläskkött, 
samt en matig salladsbuffé.  

 Skolan har ett bönerum som är tillgängligt för alla elever. Detta ska fräschas till och 
eleverna ska därefter få information på handledartid om var det finns och hur de får 
tillgång till det.  
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 Skolan arbetar aktivt för att uppmärksamma traditioner som är knutna till samtliga 
världsreligioner på ett likartat sätt, t.ex. genom utställningar i korridoren.  

 Skolan bemöter elevers frågor och funderingar kring olika trosuppfattningar på ett 
sakligt och neutralt sätt.  

 Skolan arbetar med samtal och reflektioner för att minska stereotypa föreställningar 
om olika religiösa grupper.  

 
Ansvarig: all personal, rektor  
Tidsplan för åtgärder: Utvärderas i juni 2020. 
 
 

Funktionsnedsättning 
Främjande och förebyggande åtgärder: 

 Arbetsmaterial och arbetssätt anpassas efter elevernas behov. 

 En tillgänglighetsvandring  med rullstol genomförs under läsåret för att testa 
framkomlighet till alla platser på skolan för samtliga elever.  

 Alla salar och korridorer som fortfarande är omärkta märks med namn/nr så att det 
är lätt att hitta. Salsschema sätts upp på utsidan av varje dörr.  

 Elevkiosken har en skylt med tydlig information om produkter och priser. 

 Skolan har hissar, automatiska dörröppnare och handikappanpassade toaletter.  
 

Ansvarig: all personal, rektor 
Tidsplan för åtgärder: Utvärderas i juni 2020. 
 
 

Sexuell läggning  
Främjande och förebyggande åtgärder: 

 Skolan arbetar för ökad förståelse och öppenhet genom värdegrundslektioner på 
handledartid. 

 Samtliga klasser på skolan genomför 3 planerade lektionspass runt trygghet och 
kränkningar enligt utarbetat material. 

 Elevers frågor, tankar eller uttryck kring olika sexuella läggningar stöttas och bemöts 
på ett sakligt sätt.  

 Samtal, reflektioner och korrigeringar runt elevers språkbruk görs som en naturlig del 
under skoldagen. Kommentarer och bruk av ord med sexuell anspelning  
uppmärksammas och ageras mot av all personal. 
 

Ansvarig: all personal, rektor. 
Tidsplan för åtgärder: Utvärderas i juni 2020. 
 
 

Ålder 
Främjande och förebyggande åtgärder: 

 Lärarna följer de rutiner som är uppgjorda gällande information i Infomentor och 
gällande provschema. 

 Elevernas åsikter tas hänsyn till både i strukturerade former och i fria samtal. 
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 Regelbundna klassråd hålls i alla klasser. Tiderna läggs in i kalendariet i god tid innan.  

 Regelbundet arbetslagsråd och matråd  hålls med elever och vuxna. 

 Samarbete med Friends och kompisstödjare i alla klasser. 
 
Ansvarig: all personal, rektor 
Tidsplan för åtgärder: Utvärderas i juni 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Följ upp och utvärdera 
 
Hur gick det? 
Lyckades vi plocka bort risker och hinder?  
Om vi inte lyckades, var tog det stopp? 
Hur kan vi fortsätta arbetet? 
 
När vi svarar på dessa frågor i juni 2020 följer vi upp åtgärderna och utvärderar hur det gått 
under läsåret 2019/2020.  
 

Ansvarig: all personal, rektor 
Tidsplan för åtgärder: Utvärderas i juni 2020. 
 

 
 


