
 

  
 
Rälsen åk 4-9 plan mot diskriminering 

och kränkande behandling 2018/19 

 

Grunduppgifter 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 4-9 

Ansvariga för planen 

Jessica Boije, rektor Rälsen åk 4-9  

Eva-Stella Sällqvist, kurator Rälsen  

Vår vision  

Vid Rälsen åk 4-9 ska alla elever känna sig trygga samt känna tilltro och tillit till alla vuxna 

som finns runt omkring dem. Här är alla elever allas elever. På vår skola ska alla, både 

elever och vuxna, bemöta varandra vänligt och artigt. Vi möter varandra med respekt för 

varandras olikheter och ser olikheterna som en tillgång. Varje elev i vår skola ska få 

möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Rektor, pedagoger och övrig personal 

vid Rälsen åk 4-9 accepterar och tolererar inte någon form av diskriminering, trakasserier 

eller annan kränkande behandling. Varje elev på Rälsen åk 4-9 ska få möjlighet att lyckas 

utifrån sina egna förutsättningar. Våra ledord är “trygga, ansvarsfulla barn med lust att 

lära”. 

Rälsens policy gällande diskriminering och kränkande behandling vilar på en demokratisk 

grund. Med det menas att vid Rälsen får ingen mobbas, behandlas kränkande eller 

diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning och funktionshinder. Rälsen arbetar systematiskt i värdegrundsarbetet för 

en jämställd och trygg skola.  

Vårt förhållningssätt är av stor vikt för att vi ska lyckas med vår vision. Vi strävar därför att 

så ofta som möjligt ta tillvara elevernas tankar och åsikter så att de känner att vi bryr oss 

och lyssnar på vad de har att säga. Alla vuxna ska bidra till att skapa en god atmosfär 

genom att uppmuntra eleverna när de gör bra saker. 

 

Planen gäller från: 2018-10-31 

Planen gäller till: 2019-10-31 



 

Elevernas delaktighet  

På skolan har vi ett demokratiskt förhållningssätt, där eleverna får vara med och diskutera 

och planera sitt arbete och sin lärandemiljö, samt utvärdera. Under lektioner delges t.ex 

olika alternativ och eleverna får själva komma med idéer och förslag.  

Elever och pedagoger upprättar varje år gemensamt de trivselregler som skall gälla i 

gruppen. Elevrådet, som träffas regelbundet, är ett forum där den fysiska och psykosociala 

miljön på skolan diskuteras. Skolans trivselregler diskuteras i elevrådet varje läsårsstart. 

Trygghetsgruppen består av kurator, rektor och en stödpedagog samt en personal från 

fritids. Dessa är representanter för att skolans vision efterlevs.  

Eleverna ska kontinuerligt informeras om Likabehandlingsplanen, samt ges möjlighet att 

reflektera över dess innehåll. Detta sker på klassråd, elevråd och värdegrundstid under hela 

året. Åtgärderna i planen baseras på elevsvaren från trygghetsenkäten med bifogad karta 

över skolområdet samt fritidsenkäter och sociogram som genomförs varje år och detta skall 

genomsyra undervisning samt övrig skoltid. Sociogram ska upprättas även på 

fritidsklubben.  

Likabehandlingsplanen ses över av elevrådsrepresentanterna under höstterminen. 

Vårdnadshavarnas delaktighet  

Vi informerar om Rälsens likabehandlingsarbete via SchoolSoft. Via föräldrarådsmöte tas 

föräldrarnas åsikter upp angående planen. 

Personalens delaktighet 

Pedagogerna reagerar om undervisningsmaterialet understryker stereotypa könsroller, 

familjebilder, yrken, namn, religioner m.m. Vi uppmärksammar eleverna på att kritiskt 

granska tidningar, information från internet och undervisningsmaterial.  Rektor undersöker 

kompetensen kring likabehandlingsfrågor i personalgruppen. 

Skolans personal görs delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen på arbetslagsmöten. 

Skolkurator har det övergripande ansvaret för att likabehandlingsarbetet etableras i 

verksamheten. Det är också skolkuratorns uppgift att utifrån svaren i elevenkäterna 

utvärdera planen samt att genomföra en analys över vilka mål som är aktuella för planen. 

Representanter från trygghetsteamet upprättar en plan för det nya året i oktober. 

Ett rastvaktsystem finns för att eleverna vid behov ska kunna vända sig till en vuxen under 

rasttid. 

Trygghetsgruppen presenteras under höstterminens början. 

Förankring av planen 

Likabehandlingsarbetet diskuteras med eleverna löpande på klassråd, elevråd och på 

värdegrundstid. Respekten för varandra och gemensamma regler lyfts regelbundet. 

Personalen diskuterar direkt med eleverna när problem uppstår. Planen presenteras för 

skolans personal på arbetslagsmöten. 
 



 

 
Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats  

Fjolårets plan har utvärderats skriftligt under hösten genom trygghetsenkäten i klasserna, 

på elevrådet, i arbetslag. Om det finns anledning så följs svaren upp. Trygghetsgruppen 

utvärderar muntligt/skriftligt. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Elever, pedagoger, skolledning, elevhälsopersonal och föräldraråd deltar i utvärderingen av 

fjolårets plan. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Vi analyserar svaren i trygghetsenkäten. Ser vi att det finns anledning till uppföljande 

arbete så bestämmer personalgruppen och kurator hur det ska följas upp. Resultatet på 

trygghetsenkäten följs upp och återkopplas till eleverna. 

Då vi inte har haft en röd tråd i vårt schemalagda värdegrundsarbete har detta mynnat ut i: 

Åk 4-5 talar bland annat om nätet, kropp och knopp, KAMRAT (kamratskap, attityd, moral, 

respekt, ansvar och trygghet), tankar om framtiden och yrken.  

Åk 6:  talar bland annat om nätet, kropp och knopp, KAMRAT (kamratskap, attityd, moral, 

respekt, ansvar och trygghet), omvärlden, självkänsla/självförtroende, alkohol och droger, 

könsroller, tankar om framtiden och yrken.  

Åk 7:  talar bland annat om nätet, kropp och knopp, KAMRAT (kamratskap, attityd, moral, 

respekt, ansvar och trygghet), alkohol och droger, könsroller, tankar om framtiden och 

yrken. 

Åk 8:  talar bland annat om nätet, stress och hälsa, KAMRAT (kamratskap, attityd, moral, 

respekt, ansvar och trygghet), alkohol och droger, könsroller, tankar om framtiden och 

yrken. 

Åk 9:  talar bland annat om nätet, stress och hälsa, identitet, alkohol och droger, tankar om 

framtiden och yrken. 

Vi behöver ta med alla elever mer i utvärderingarna som nu kommer att ske enligt EPA 2 

gånger/läsår. 

Årets plan ska utvärderas senast  

2019-10-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas  

Planen kommer att utvärderas genom en diskussion med personalgruppen och med 

elevrådet. Vid varje elevråd lyfter rektor arbetsmiljö och elevernas välmående med 

eleverna. Klassvis enligt EPA 2 gånger per läsår. Elevenkäter skickas ut och följs upp. 



 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Rektor, Jessica Boije samt Kurator, Eva-Stella Sällqvist. 

Kartläggning 
Kartläggningsmetoder 

En kartläggning av verksamheten görs under slutet av oktober 2018. Detta sker på 

arbetslagstid där likabehandlingsplanen bearbetas.  Pedagogerna får utvärdera skolans 

perspektiv och vilka värdegrundsfrågor som bör aktualiseras. 

Ett gott klimat på skolan där elever har en förtroendefull relation med minst en vuxen leder 

till att missförhållanden snabbt kan synliggöras och åtgärdas. Varje termin görs 

trygghetsenkäter på skolan. 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

Eleverna får en ritning/karta där de kan markera var det känns mest otryggt att befinna sig. 

Eleverna diskuterar eventuella förbättringsområden klassvis. Stämningen på skolan är en 

återkommande programpunkt på alla elevråd. Skolorna genomför en digital trygghetsenkät 

varje termin. Mentorerna går igenom analysen av kartläggningen tillsammans med sin 

klass. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Personalen involveras i kartläggningen genom diskussioner vid slutet av oktober 2018 och 

vt 2019.  Kontinuerliga samtal förs under möten i elevhälsoteamet samt arbetslagsmöten. 

Pedagogerna för samtal med eleverna i klasserna. 

Resultat och analys 

Om skolan får signaler från elever, lärare eller föräldrar om något som rör likabehandlings- 

eller trygghetsfrågor, följer vi omedelbart handlingsplanen. 
De aktiva åtgärderna kommer att utvärderas var för sig i anslutning till att de genomförs enligt 
EPA-modellen med eleverna. Ansvariga för utvärderingen är samma personer som genomför 
åtgärden. Arbetslagsledaren ansvarar för att se till att planens aktiviteter och utvärderingar är 
med på dagordningen vid a-lagsmötena. Uppföljning av att åtgärderna genomförs ansvarar 
kurator för. Trygghetsgruppen sammanställer utvärderingarna och föreslår förändringar av 
åtgärden utifrån utvärderingsunderlaget. 
 
En gång per termin genomförs en digital trygghetsenkät. En sammanställning av enkätsvaren 
presenteras för pedagoger och elever som tillsammans analyserar och föreslår åtgärder för att 
komma till rätta med problemområdena. 
 



 

Utvärdering ht 2018  

Utvärdering vt 2019 

Aktiva åtgärder 
De aktiva åtgärderna  är indelade i “löpande åtgärder som gäller hela året - förebyggande 
åtgärder”, “aktiva åtgärder i undervisningen” och “aktiva åtgärder - speciella dagar”. 

Löpande åtgärder som gäller hela året. 

1: Skapa trygghet 

Mål: Alla ska känna sig trygga med varandra och sig själva oavsett kön, etnisk 

tillhörighet eller funktionsvariation. Målet är en verksamhet utan kränkningar, där alla 

visar respekt gentemot varandra. Eleverna ska känna sig trygga i skolan och veta 

vilka vuxna de kan vända sig till. 

Åtgärder: Att medvetandegöra både personal och elever om de olika 

diskrimineringsgrunderna och skapa förståelse för allas lika rättigheter samt att alla ska 

kunna känna sig trygga och stolta över sin egen person. Vi är en liten enhet där alla 

pedagoger känner alla elever vilket skapar trygghet och stabilitet. Vi har goda 

förutsättningar att möta elever med skilda behov. 

Lek och gruppstärkande aktiviteter sker varje år under lägerskolan/mentorsdagar vid 

höstens uppstart. 

Alla har ett ansvar för en inkluderade och tolerant skola där både elever och personal trivs. 

Vi hjälps åt att skapa gemensamma regler som både personal och elever följer. 

Vi ökar elevernas trygghet genom att personalen befinner sig där eleverna är och att vi 

aktivt lyssnar på och ser eleverna. På rasterna ska det finnas vuxna att vända sig till som 

använder sig av synliga kläder så att de lätt kan ses av eleverna. 

Alla pedagoger gör gruppindelningar och placeringar för undervisning och aktiviteter. 

Eleverna kan ge förslag efter noggranna instruktioner. Pedagogen gör alltid den slutliga 

gruppindelningen. Gruppens kompetenser ska vara varierande så att gruppens 

gemensamma förmågor tas tillvara på bästa möjliga sätt. Eleverna ska genom 

undervisningens metoder lära sig hur ett jämlikt och inkluderande arbete i grupp går till. 

Värdegrundsarbetet stöttar också förmågan att arbeta i grupp då det syftar till att utveckla 

trygga relationer. 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder 



 

Ansvarig: Pedagogerna skapar grupperna och jobbar enligt gruppfrämjande metoder. 

Kurator och mentorer tipsar och materiel i Driven: Värdegrund - gruppstärkande metoder. 

Rektor ansvarar för planering av och information om rastvaktsschema.  

Utvärdering och uppföljning: Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten 

skrivs med hjälp av eleverna in i utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att 

åtgärden genomförts sker genom delutvärderingar två gånger / läsår inför arbetslagsmötet. 

 

2: Mångfald och kamratskap 

Åtgärd: All personal på Rälsen ser varje elev utifrån ett individperspektiv och ger alla elever 

lika stora möjligheter i skolan. Vi delar inte aktivt in i pojk- respektive flickgrupper. Vi 

uppmuntrar alla elever att våga ha och respektera olika intressen. 

Vi tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och erbjuder därmed en 

lärmiljö och material som motverkar stereotypa könsmönster. 

Vi uppmärksammar både elever och personal om hur vi pratar och agerar gentemot 

varandra ur ett könsperspektiv. 

I de vardagliga samtalen med eleverna vill vi också synliggöra olika familjekonstellationer, 

sexuella läggningar, könsidentiteter och könsuttryck. 

Eleverna resonerar och utövar de demokratiska principerna genom klassernas 

värdegrundsarbete och kontinuerliga etiska samtal. Eleverna får i gemensamma 

diskussioner komma fram till hur de vill vara en bra kamrat under såväl lektioner som hela 

skoldagen.  

Områden som berörs av insatsen: Främjande likabehandling gällande kön, könsidentitet 

eller könsuttryck och sexuell läggning  

Ansvarig: Pedagogerna 

Utvärdering och uppföljning: Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten 

skrivs med hjälp av eleverna in i utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att 

åtgärden genomförts sker genom delutvärderingar två gånger / läsår inför arbetslagsmötet. 

 

 

 



 

3: Läromedel och litteratur 

Mål: Att eleverna ska möta en bredare representation i de läromedel som används. 

I litteraturen ska personer med olika sexuell läggning, varierande etnicitet, kultur 

etc, finnas representerade och vara tillgänglig för att alla ska kunna känna igen sig 

i litteraturen de möter. 

Åtgärd: Pedagoger väljer att oftare använda normbrytande litteratur i undervisningen som 

ett led i vår vilja att utveckla respekt för alla människors lika värde och utveckla förståelse 

för människors olika villkor. Vidare ska vi i undervisningen medvetet se till att ha en så bred 

representation som möjligt utifrån diskrimineringsgrunderna samt olika kroppsformer. I 

undervisningen ska vi problematisera brist på representation och diskutera orsaker till detta 

samt vilka konsekvenser 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder 

Ansvarig: Pedagogerna ansvara för hur läromedel och media används i undervisningen 

samt ger eleverna möjlighet att läsa och diskutera normbrytande litteratur. 

Utvärdering och uppföljning: Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten 

skrivs med hjälp av eleverna in i utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att 

åtgärden genomförts sker genom delutvärderingar två gånger/läsår inför arbetslagsmötet. 

 

4: Trygghetsgruppen 

Mål: Att skapa goda relationer mellan elever och elever-vuxna på skolan samt bidra till ett 

tillitsfullt klimat. 

Åtgärd: Trygghetsgruppen består av Mia, Agge, kurator och vid behov rektor. 

Trygghetsgruppen arbetar med främjande åtgärder utifrån Likabehandlingsplanen.  

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder 

Ansvarig: Trygghetsgruppen 

Utvärdering och uppföljning: 

Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten skrivs med hjälp av eleverna in i 

utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att åtgärden genomförts sker genom 



 

delutvärderingar två gånger/läsår inför arbetslagsmötet. 

 

Aktiva åtgärder i undervisningen 

1: Värdegrundsarbete 

Mål: Att utveckla goda och trygga relationer, empati, självkännedom samt social 

kompetens. 

Åtgärd: I vårt värdegrundsarbete arbetar vi med olika metoder såsom drama, forumspel 

och värderingsövningar. Eleverna får möjlighet att reflektera kring frågor om vänskap, 

självkänsla, genus, olikheter, likheter, livet på nätet, demokrati och jämställdhet.  

● Värderingsövningar och samarbetsövningar samt gruppstärkande aktiviteter 

genomförs på den schemalagda värdegrundstiden varje vecka. 

● Kuratorn finns till hands för arbete med små-och-stora grupper.  

Åk 4-5 talar bland annat om nätet, kropp och knopp, KAMRAT (kamratskap, attityd, moral, 

respekt, ansvar och trygghet), tankar om framtiden och yrken.  

Åk 6:  talar bland annat om nätet, kropp och knopp, KAMRAT (kamratskap, attityd, moral, 

respekt, ansvar och trygghet), omvärlden, självkänsla/självförtroende, alkohol och droger, 

könsroller, tankar om framtiden och yrken.  

Åk 7:  talar bland annat om nätet, kropp och knopp, KAMRAT (kamratskap, attityd, moral, 

respekt, ansvar och trygghet), alkohol och droger, könsroller, tankar om framtiden och 

yrken. 

Åk 8:  talar bland annat om nätet, stress och hälsa, KAMRAT (kamratskap, attityd, moral, 

respekt, ansvar och trygghet), alkohol och droger, könsroller, tankar om framtiden och 

yrken. 

Åk 9:  talar bland annat om nätet, stress och hälsa, identitet, alkohol och droger, tankar om 

framtiden och yrken. 

Förslagsvis kan www.vardegrunden.se användas. Inloggning ligger i värdegrundsmappen 

där också lektionsförslag för respektive klass finns. 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder 

Ansvarig: Respektive lärare / mentor 

Uppföljning: Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten skrivs med hjälp av 

eleverna in i utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att åtgärden genomförts 

http://www.vardegrunden.se/


 

sker genom delutvärderingar två gånger / läsår inför arbetslagsmötet. 

 

2: Kamratskap och ansvarstagande 

Mål Eleverna får öva att ta ansvar och visa respekt för varandra.  Eleverna synliggör 

tillsammans med pedagogerna de positiva effekterna av ansvarstagande och god 

kamratskap. Ingen elev ska bli utesluten ur gemenskapen.  Eleverna ska arbeta med 

skolans värdegrundsfrågor under såväl skoltid som fritidstid. 

Åtgärder: 

● Vi hyser tilltro till det egna tänkandet genom ansvarspedagogik. Med vuxna 

förebilder och samtal kring lärkultur och lärmiljö får eleverna vara med och göra 

varje lektion viktig och meningsfull. 

● Eleverna delas in i grupper även utöver klassgränserna vilket breddar och stärker 

gemenskapen i skolan.   

● Vi har etiska samtal i klasserna, både gemensamma med hela gruppen och enskilt 

vid behov. Samhällsfrågor och värdegrundsfrågor diskuteras. 

● Klassrumsregler och skolregler utformas tillsammans med eleverna och skrivs i 

positiv anda.   

● Tydliga gränser mot oacceptabelt beteende.   

● ‘Hemlig kompis’ och vänliga veckan är insatser för att främja kamratskap och 

omtanke om varandra kan användas för de yngre eleverna 

● Vi kan ha olika rastkompisar (i de yngre åldrarna) i början på varje läsår för att 

främja ett större och tryggare kompisnätverk.  

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder. 

Ansvarig Lärare, fritidspersonal och rektor. 

Uppföljning: Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten skrivs med hjälp av 

eleverna in i utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att åtgärden genomförts 

sker genom delutvärderingar två gånger / läsår inför arbetslagsmötet. 

3: Likabehandling 

Mål: Alla elever vet hur likabehandlingsarbetet bedrivs. 

Åtgärder: Eleverna undervisas i vilka rättigheter och skyldigheter som finns i samband med 

att likabehandlingsplanen diskuteras. Vi arbetar för att eleverna ska känna till så mycket 

som möjligt om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.  

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 



 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder 

Ansvarig: Mentorerna tillsammans med kurator och trygghetsgruppen ansvarar för att 

diskutera och implementera likabehandlingsplanen. 

Utvärdering och uppföljning:Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten 

skrivs med hjälp av eleverna in i utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att 

åtgärden genomförts sker genom delutvärderingar två gånger/läsår inför arbetslagsmötet. 

4: Netikett 

Mål: Att eleverna ska lära sig använda nätet på ett säkert sätt och bli medvetna om vilka 

risker och utmaningar som finns.  

Åtgärder: Lektionsupplägg under värdegrundstiden som handlar om:  

● Elevens egen nätvardag.  

● Elevernas rättigheter och skyldigheter på nätet med utgångspunkt från 

barnkonventionen.  

● Frågor med fokus på etik i förhållande till nätet.  

● Frågor om internetsäkerhet. 

● Om bilder man lägger upp på nätet. 

● Maria Dufvas böcker och materiel. 

Länkar: http://www.svtplay.se/video/7872723/hashtag/hashtag-avsnitt-1 

http://www.svtplay.se/video/7872723/hashtag/hashtag-avsnitt-1 

https://beo.skolinspektionen.se/sv/For-huvudman/Lagstiftningen/ 

http://www.krankt.se/vanliga-fragor 

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Itrelaterade-brott/Nathat/ 

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Ha-koll-pa-livet-pa-natet/ 

http://surfalugnt.se/lankar/ 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder. 

Ansvarig All personal 

Uppföljning: Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten skrivs med hjälp av 

eleverna in i utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att åtgärden genomförts 

sker genom delutvärderingar två gånger / läsår inför arbetslagsmötet. 

5: Sex, samlevnad samt könsidentitet och könsroller 

Mål: Att eleverna ska ha god kunskap och kunna samtala kring identitetsbegreppet när det 

gäller normer, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck. Eleverna ska bli medvetna om 

http://surfalugnt.se/lankar/


 

hur normer påverkar oss och hur det könsstereotypa språket som speglar detta ska öka. 

Åtgärder: Undervisning om sex, samlevnad samt könsidentitet och könsroller ska 

genomföras i alla åldersgrupper och med anpassning till elevernas ålder och mognad. I 

undervisningen ska följande områden beröras; kroppen, sexuell läggning, könsuttryck, 

identitet och könsidentitet. Det är viktigt att ha ett tillåtande, tryggt och normkritiskt 

förhållningssätt i undervisningen. Insatsen kan planeras med stöd av elevhälsan. Behjälplig 

litteratur är exempelvis “Världens viktigaste bok”, (RFSU). 

 Länkar:  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-

och-samlevnad 

http://www.umo.se 

http://www.umo.se/Sex/Sex--och-samlevnadsundervisning/ 

 http://www.fragachans.nu/#/start 

http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/ 

 https://urskola.se/Produkter/161338-Sexualkunskap/Fordjupning  

http://fatta.nu/ 

http://www.hbtqkojan.se/ 

 http://www.levandehistoria.se/klassrummet/hbtq 

http://skolvarlden.se/artiklar/caroline-och-jeanette-har-hittat-ett-satt-att-stavja-krankninga 

Områden som berörs av åtgärden: Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och sexuell 

läggning 

Ansvarig: All personal 

Uppföljning: Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten skrivs med hjälp av 

eleverna in i utvärderingar/likabehandling i Driven. Uppföljning av att åtgärden genomförts 

sker genom delutvärderingar två gånger / läsår inför arbetslagsmötet. 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad
http://www.umo.se/
http://www.umo.se/Sex/Sex--och-samlevnadsundervisning/
http://www.fragachans.nu/#/start
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/
https://urskola.se/Produkter/161338-Sexualkunskap/Fordjupning
http://fatta.nu/
http://www.hbtqkojan.se/
http://www.levandehistoria.se/klassrummet/hbtq
http://skolvarlden.se/artiklar/caroline-och-jeanette-har-hittat-ett-satt-att-stavja-krankninga


 

 

 

Aktiva åtgärder - speciella dagar 

1: FN-dagen 

Mål: Att alla elever ska känna till FN-dagen. 

Insats: FN-dagen den 24/10 berörs i alla klasser och ämnen under dagen. 

Områden som berörs: Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning 

Ansvarig: Undervisande lärare 

Utvärdering och uppföljning: 

Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten skrivs med hjälp av eleverna in i 

utvärderingar/likabehandling i Driven.  

 

2: Barns rättigheter - de vuxnas skyldigheter 

Mål: Alla elever och vuxna ska känna till och arbeta efter barnkonventionen. 

Insatser:  

Elever från åk 4-9 undervisas om vad barnkonventionen är och varför de finns. Eleverna 

tolkar paragraferna och uttrycker på valfritt sätt sin förståelse av vad de innebär. 

Resultaten kan presenteras på väggar i klassrum, korridorer, i matsalen eller kanske på 

skärmen vid entrén. På barnkonventionens dag den 20 november uppmärksammas 

arbetet och ytterligare aktiviteter planeras för att stärka kunskapen om barnkonventionen 

och dess betydelse. Undervisningen anpassas efter elevernas ålder och förmågor. Äldre 

elever kan även arbeta med deklarationen om de mänskliga rättigheterna.  

Arbete med Global Vote och Worlds childrens prize. 

 



 

Länkar: https://unicef.se/barnkonventionen 

https://unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionens-dag 

https://www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen/larare/ 

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barnkonventionskalendern/ 

https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/aktuellt/nyhetsarkiv---for-dig-und

er-18/affisch-om-barnkonventionen-pa-olika-sprak/  

https://docs.google.com/document/d/1f2vhCsMopCH_lnYEO8YFJeXFhPltFHHGApJsRIT1vvo/edit 
 

Områden som berörs: Kränkande behandling, kön och funktionsvariation. 

Ansvarig: 

Undervisning och aktivitet planeras av arbetslagen i samråd med eleverna. 

Redovisningsform på valfritt synligt sätt. 

 

Utvärdering och uppföljning: 

Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten skrivs med hjälp av eleverna in i 

utvärderingar/likabehandling i Driven. 

3: Värdegrundsdagen 

Mål: Skapa mötestillfällen mellan elever i olika åldrar för att de ska kunna etablera 

nya relationer och lära känna varandra utöver sin vanliga tillhörighet. Dagen är 

även till för att skapa en samsyn utifrån kap 1+2 i läroplanen. 

Insats: En schemabrytande dag den 19/12 kopplat till värdegrundsfrågor. 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 

könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder 

Ansvar: Mia och Ylva (huvudansvar) 

Utvärdering och uppföljning: 

Vid utvärderingar, gärna enligt EPA-metoden. Resultaten skrivs med hjälp av eleverna in i 

utvärderingar/likabehandling i Driven. Skriftliga elevenkäter.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1f2vhCsMopCH_lnYEO8YFJeXFhPltFHHGApJsRIT1vvo/edit


 

 

 

 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy Det ska råda nolltolerans vad gäller trakasserier och kränkande behandling.  

Följande lagar och regleringar styr skolans uppdrag i arbete med likabehandlingsplan och 

plan mot kränkande behandling.  

Skollagen  

6 kap 7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.  

8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och  

elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som är tänkta att 

påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 

åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  

10§ En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Lgr 

11 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.  

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser 

ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

1. Goda förutsättningar finns att upptäcka trakasserier och kränkande behandling, då 

småskalighet råder. Vi har få elever och hög bemanning.   

2. Trygghetsgruppen presenterar sig vid varje nytt läsår. Gruppen går runt i klasserna och 

berättar om sitt arbete och var elever kan vända sig om eller när de behöver hjälp och stöd. 

Eller om de bara vill prata med en vuxen. 



 

3. Trygghetsenkät genomförs varje termin.   

4. Om pedagoger kränker annan personal eller elever, ska elever/vårdnadshavare i första 

hand vända sig till rektor. I nästa steg blir det huvudmannens ansvar. På vår hemsida finns 

information hur vart man kan vända sig angående allvarliga brister. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till  

Jessica Boije, rektor Rälsen 4-9  

Mail: 4-9@ralsen.se  

Telefon: 08-121 347 50  

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

1. Upptäckt / Anmälan  

Den som upptäcker, eller får signaler om, att en elev har utsatts för kränkning, 

diskriminering eller trakasserier enligt Diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart 

meddela berörd mentor och/eller någon i trygghetsgruppen. Utredning startas skyndsamt 

om vad som har hänt och vilka som är inblandade av den som upptäcker, eller får signal 

om, en händelse.  

2. Enskilda samtal med den kränkta eleven och med den/de som kränkt  

Enskilda samtal inleds med berörda elever. Kartlägg elevens upplevelse om händelsen. Den 

som är utsatt avgör om beteende och handling är kränkande. Det förs en daterad 

händelserapport som utöver åtgärder ska innehålla datum för uppföljningar. 

https://docs.google.com/document/d/17wcYPL_cBxnUAiedQphSx3yGKdc9kUtwp0S_lzID0BA

/edit 

3. Samtal med alla parter.  

När alla parter har redogjort för händelseförloppet, sätter man sig tillsammans och går 

igenom allt igen. En händelserapport uppdateras.  

4. Övrig berörd personal informeras (t ex mentor, undervisande lärare)  

Eleven ska känna sig trygg under skoldagen genom att berörda personer informeras.  

5. Vårdnadshavare informeras  

Både vårdnadshavare till den som har kränkts och den/de som har kränkt skall informeras 

om det som har hänt.  

6. Uppföljande samtal med den som kränkts och de/den som har kränkt  

Uppföljningar sker enskilt med berörda parter för att försäkra sig om att mobbning, 

trakasserier eller kränkande behandling har upphört. Föräldrar deltar vid behov. Uppföljning 

ska ske med början inom en vecka och vara fortlöpande under flera veckor. När ärendet 

avslutas görs en notering i rapporten.  

7. Stöd till de inblandade  

Elevhälsan erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter.  

https://docs.google.com/document/d/17wcYPL_cBxnUAiedQphSx3yGKdc9kUtwp0S_lzID0BA/edit
https://docs.google.com/document/d/17wcYPL_cBxnUAiedQphSx3yGKdc9kUtwp0S_lzID0BA/edit


 

8. Dokumentation  

Dokumentation sker kontinuerligt  

Vid fortsatta kränkningar eller om de är av allvarligare karaktär träder trygghetsgruppen 

och vid behov elevhälsoteamet in. Samtal sker kring vad skola och föräldrar kan göra för att 

kränkningarna ska upphöra. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram. 

9. Uppföljning 

 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

1. Upptäckt / Anmälan  

Den som upptäcker, eller får signaler om, att en elev har utsatts för kränkning, 

diskriminering eller trakasserier av personal enligt Diskrimineringslagen, har skyldighet att 

omedelbart meddela rektor. Rektor utreder vad som har hänt.  

2. Samtal med utsatt elev/elever  

Rektor kartlägger elevens upplevelse om händelsen. Samtal förs kring uppkomst, förekomst 

och åtgärder. Protokoll som förs vid detta möte ska innehålla datum för uppföljning. All ny 

information kompletteras skriftligt i rapporten som finns hos rektor.  

3. Samtal med berörd personal  

Berörd personal ska informeras så att eleven kan känna sig trygg under skoldagen. Det kan 

innebära, förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra elever, annan 

personal, föräldrar etc. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och åtgärder.  

4. Vårdnadshavare informeras omedelbart  

Vårdnadshavare till den utsatta eleven ska informeras snarast möjligt av rektor om vad som 

hänt.  

5. Kartläggning  

Rektor kartlägger personalens upplevelse av händelsen.  

6. Samtal med den/de inblandade och tredje part  

Rektor kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för utredning. Om någon av 

parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med på samtalet ska detta 

tillgodoses.  

7. Ytterligare åtgärder  

Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga 

regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar.  

8. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda  

Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad.  



 

9. Stödsamtal till den/de elever som är inblandade  

Elevhälsan erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av personal.  

10. Dokumentation  

Dokumentation sker kontinuerligt  

Vid fortsatt kränkande behandling eller upprepade incidenter kontaktas rektor omedelbart. 

Samtal sker kring vilka åtgärder som bör vidtas för att den kränkande behandlingen ska 

upphöra. Om det är rektor som diskriminerar, trakasserar eller kränker någon elev 

kontaktar lärare eller förälder VD för Rälsen. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av elever, kollegor, 

skolledning eller föräldrar 

Det är rektor som har ansvaret för att ingen särbehandlas på sin arbetsplats, från elever, 

kollegor, skolledning eller föräldrar. Rektors ansvar är att skapa en så öppen och tillåtande 

atmosfär, att den enskilde med tillit kan ta upp eventuella problem med arbetsklimat och 

arbetssituation. 

Rutiner när personal kränks av elev 

1. Upptäckt / Anmälan  

Den som upptäcker, eller får signaler om, att någon i skolans personal har utsatts för 

kränkning eller trakasserier av elever bör omedelbart meddela rektor. Rektor utreder vad 

som har hänt.  

2. Samtal med berörda parter 

Rektor kartlägger de berörda parternas upplevelser om händelsen. Samtal förs kring 

uppkomst, förekomst och åtgärder. Protokoll som förs vid detta möte ska innehålla datum 

för uppföljning. All ny information kompletteras skriftligt i rapporten som finns hos rektor.  

3. Vårdnadshavare informeras omedelbart  

Vårdnadshavare till inblandad elev/elever ska informeras snarast möjligt av rektor om vad 

som hänt.  

4. Samtal med de inblandade och vårdnadshavare 

Rektor kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för utredning. Om någon av 

parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med på samtalet ska detta 

tillgodoses.  

5. Ytterligare åtgärder  

Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga 

regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar.  

6. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda  



 

Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad.  

7. Dokumentation  

Dokumentation sker kontinuerligt  

 

 

 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av kollegor, skolledning 

eller föräldrar 

1. Upptäckt / Anmälan  

Den som upptäcker, eller får signaler om, att någon i skolans personal har utsatts för 

kränkning eller trakasserier av kollegor, skolledning eller föräldrar, bör omedelbart meddela 

rektor. Rektor utreder vad som har hänt. Om rektorn är inblandad part, lämnas ansvaret till 

VD och AtVexa. 

2. Samtal med berörda parter med en tredje part 

Rektor kartlägger tillsammans med tredje part de berörda parternas upplevelser om 

händelsen. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och åtgärder. Protokoll som förs vid 

detta möte ska innehålla datum för uppföljning. All ny information kompletteras skriftligt i 

rapporten som finns hos rektor.  

3. Ytterligare åtgärder  

Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga 

regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar.  

4. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda  

Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad.  

5. Dokumentation  

Dokumentation sker kontinuerligt.  

 

Rutiner för uppföljning 

1. Personal inleder samtal med berörda elever en och en. Samtal förs kring uppkomst, 

förekomst och hur det ska upphöra. Det förs daterat protokoll som utöver åtgärder ska 

innehålla datum för uppföljningar. All ny information kompletteras skriftligt.  

2. Föräldrar informeras i berörda fall. 

3. Uppföljningar sker enskilt med berörda parter, inom en vecka och fortlöpande under flera 

veckor, för att försäkra sig om att mobbning, trakasserier eller kränkande behandling har 

upphört. Föräldrar deltar vid behov. När ärendet avslutas görs en notering i rapporten.  



 

 

Rutiner för dokumentation 

1. Personal inleder samtal med berörda elever en och en. Samtal förs kring uppkomst, 

förekomst och hur det ska upphöra. Det förs daterat protokoll som utöver åtgärder ska 

innehålla datum för uppföljningar. All ny information kompletteras skriftligt.  

2. Föräldrar informeras.  

3. Uppföljningar sker enskilt med berörda parter för att försäkra sig om att mobbning, 

trakasserier eller kränkande behandling har upphört. Föräldrar deltar vid behov. När ärendet 

avslutas görs en notering i rapporten.  

 

Begrepp 

Diskriminering 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever 

och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, eller ålder. 

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

Direkt diskriminering 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till 

någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett 

visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta 

program. 

Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt 

som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har 

samband med diskrimineringsgrunderna. 

Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever 

som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 

Trakasserier och kränkande behandling 

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs 

värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande 

behandling nedan). 

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande 

generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. 

Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller 

liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner 

sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs 

värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 



 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett 

uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara 

slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till 

exempel Facebook). 

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller 

kränkande behandling. 

Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling 

● Carl blir ofta kontaktad via sociala medier av elever på skolan. Där kallar de honom 

”pucko” och ”tjockis”. De har också lagt ut bilder av Carl på Instagram. Bilderna har 

tagits i duschen efter gymnastiken. 

● Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett 

gräl som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. 

● Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre 

ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal 

tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger 

klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till. 

Sexuella trakasserier 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 

anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som 

avgör vad som är kränkande. 

 

Repressalier 

Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på 

grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat 

förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, 

exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling.  

 

Diskrimineringsgrunderna 

Kön 

Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier  

● Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren 

avråder henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering] 

● Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som 

valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] 

● Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och 

hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] 

 



 

 

Könsidentitet eller könsuttryck 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt  diskrimineringslagen 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. 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller 

könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att 

det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”.  

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner 

kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier  

● Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig 

med mascara och läppglans. [trakasserier] 

● Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium 

för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och 

istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad 

intergender betyder och innebär. [diskriminering] 

● Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans 

tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. 

[trakasserier] 

 

Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande. 

alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, 

same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska 

tillhörigheter. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier  

● En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt 

etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad 

elevgrupp. [diskriminering] 

● Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår 

och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar 

honom med att ”Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är 

nyfikna på dig. De menar ju inget illa”. [trakasserier] 

● Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på 

proven. Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes 

modersmål.[diskriminering] 

 

Religion eller annan trosuppfattning 

Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller 

samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av 

diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och 



 

värderingar som inte har samband med religion faller utanför. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier  

● Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några 

klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. 

[trakasserier] 

● Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen 

● ”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin 

utbildning. [diskriminering] 

● Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. 

[trakasserier] 

 

Funktionsnedsättning 

Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en 

skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning – och inte funktionshinder 

eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier  

● På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av 

var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. 

[diskriminering] 

● Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan 

ropar ”Din pappa är jävla CP.” [trakasserier] 

● Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. 

Han lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan 

skickar hem Patrik med orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” 

(diskriminering och trakasserier) 

 

Sexuell läggning 

Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 

heterosexuell läggning. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med 

sexuell läggning 

● Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast 

kallar de henne ”äckliga lebb”. [trakasserier] 

● Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har 

han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. 

● James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut 

honom, men inte gör något. [trakasserier] 

● På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den 

första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] 

  

Ålder 

Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd.  

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se 



 

olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på 

grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan.  

Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är 

en tillämpning av skollagen. 

Exempel på händelser som kan vara trakasserier: 

● Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. 

● [trakasserier] 

● Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad 

när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir 

ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier] 


