
 

Att skydda elever från diskriminering  
 

Dokumentet fungerar som: 

• en underbilaga till Bilaga 5 Plan för att skydda elever mot våld, mobbning och 
trakasserier för grundläggande utbildningens elevvårsplan 

 

Diskriminering i lag om grundläggande utbildning 

Enligt Lag om grundläggande utbildning (628/1998) ska en elev ska låta bli att mobba eller 
diskriminera samt handla så att eleven inte äventyrar andra elevers, skolgemenskapens eller 
studiemiljöns säkerhet eller hälsa (35 §). Därtill föreskrivs i lagen att skolans lärare eller 
rektor ska meddela om trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld som skett i 
studiemiljön eller under skolvägen och som kommit till hans eller hennes kännedom till 
vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den elev som misstänks för detta 
och för den elev som utsatts för detta (29 §). 

 

Definition av diskriminering 

Diskriminering betyder att människor bemöts på ett ojämlikt sätt på grund av att de hör (eller 
antas höra) till en viss grupp, till exempel om de har en viss övertygelse eller hör till en 
sexuell minoritet. Diskriminering beror ofta på fördomar och generaliseringar om gruppen i 
fråga. Diskriminering kan bestå av enskilda ord eller situationer, eller vara en följd av 
samhällets strukturer. I Finland förbjuds diskriminering i grundlagen, diskrimineringslagen, 
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, strafflagen och flera enskilda speciallagar. 

Enligt 8 § i diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, 
nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, familjeförhållanden, 
hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som 
gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar 
sig på ett faktum eller en presumtion i fråga om personen själv eller någon annan. Därmed 
kan diskriminering också betyda att någon behandlas ojämlikt på grund av att han eller hon 
är närstående till en person som hör till exempel till en etnisk minoritet (så kallad 
diskriminering på grund av närstående). En handling kan strida mot diskrimineringsförbudet 
också när gärningsmannen tar miste på en persons ursprung, ålder eller sexuella läggning 
(så kallad presumtiv diskriminering). Med diskriminering avses enligt diskrimineringslagen 
förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga 
anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera. 

 

 



Att förebygga och ingripa vid diskriminering i skolan 

Att förebygga och ingripa i mobbning, våld, diskriminering och trakasseri hör till alla som 
arbetar i förskolan/skolan. De ansvarspersoner som i bilaga 5 Plan för skydda elever mot 
våld, mobbning och trakasserier utsetts att ha särskilda ansvarsuppgifter för att förebygga 
och ingripa i mobbning, våld och trakasserier har även som uppgift att förebygga och ingripa 
vid diskriminering. Den modell som i bilaga 5 beskrivits över förfarande vid mobbning, våld 
och trakasserier gäller i lika mån vid diskriminering. Diskriminering ska genomgående 
beaktas i de förfaringssätt som skolan beskrivit i bilaga 5.  
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