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Alla barn, elever och studerande har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från 

diskriminering. Därför finns det bestämmelser om att skolan måste arbeta främjande och 

förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och 

möjligheter i verksamheten.  

 

Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor 

oavsett kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 

Arbetet med aktiva åtgärderna omfattar följande punkter: 

 arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera)  

 ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och 

sexuella trakasserier  

 dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet  

 samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten. 

 
Bild tagen från DO:s informationsmaterial 

 

 
I denna plan kan du läsa om arbetet som genomförs på Edvinshems- och Edvinshusskolan. 
 
 

 

 



Grunduppgifter 

Edvinshemsskolan, som är byggd på 1980-talet, ligger i Ystads västra del. Det är promenadavstånd 

till hav och strand, men också till centrala Ystad. Det finns gång och cykelvägar, som är skilda 

från övrig trafik, vilket gör elevernas skolväg säker. Grönområdena runt skolan ger många 

möjligheter till lek och andra aktiviteter. Vi tar tillvara dessa möjligheter och tillbringar mycket tid 

ute.  

 

Edvinshusskolan renoverades under sommaren 2011 och eleverna i åk 4-6 har gått på skolan sedan 

höstterminen 2011. På Edvinshusskolan finns också en särskild undervisningsgrupp. Det är 

knappa fem minuters promenadväg längs en gång- och cykelväg mellan skolorna. Eleverna på 

Edvinshusskolan har sin undervisning i slöjd på Edvinshemsskolan. 

 

Fritidshemmet är för närvarande uppdelat i 2 avdelningar (F-åk1 och åk 2-6) och där kan våra 

elever tillbringa tiden före och efter skolan på ett meningsfullt sätt. Vi serverar frukost och 

mellanmål på eftermiddagen. 

På Edvinshemsskolan finns också en grundsärskola och en träningsskola. Samarbetet med dess 

personal och elever ger en naturlig inställning till att vi människor har olika förutsättningar. 

Grundsärskolan omfattas inte av denna plan. 

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleklass, grundskola och fritidshem 

 

Ansvariga för planen 

Dorthe Nicklasson, rektor 

 

Planen gäller från 

2018-08-01 

 

Planen gäller till 

2019-08-01 

 

Läsår 

2018/2019 

 
 
 



Vår vision 

Våra elever ska bli trygga, engagerade och generösa människor med kunskap, klokskap och 

långsiktigt hållbara värderingar. De bidrar aktivt till en demokratisk och solidarisk värld. 

Vi arbetar för att skapa en gemenskap där vi tar ansvar för varandra och våra relationer. 

Vi vill ge våra elever rätt förmågor och kunskap för att klara av sin roll i ett demokratiskt och 

solidariskt samhälle där det lokala och det globala är av lika stor betydelse. 

 

I vardagen ska våra elever: 

 Erbjudas en tillgänglig lärmiljö 

 Motiveras & utmanas 

 

Elevernas delaktighet 

I det dagliga arbetet utgår vi från ett demokratiskt arbetssätt. Vi tar vara på elevernas idéer och 

kreativitet. Vi tydliggör genom samtal och övningar hur eleverna kan sätta mål och vara delaktiga 

i sitt lärande. Varje pedagog jobbar i vardagen aktivt tillsammans med barnen kring skolans vision 

och kommunens värdegrund “Bättre tillsammans”. 

Vi ger eleverna ökat ansvar för sitt arbete i takt med deras utveckling och mognad. Vi har dagliga 

samtal med eleverna för att motivera, engagera och utmana dem i deras utveckling. Elevernas 

synpunkter och önskemål utgör grunden för arbetet. Vid utvecklingssamtalen står elevens IUP i 

centrum. 

På skolan lägger vi stor vikt på de demokratiska processerna vilket innebär att klassråd, fritidsråd,  

matråd, skolråd och BUF får en stor plats i vår verksamhet. Alla klasser från förskoleklass till och 

med åk 6 finns representerade i dessa råd.   

För att fördjupa våra kunskaper kring elevernas åsikter om vår verksamhet och för att främja och 

förebygga diskriminering och kränkande behandling har skolans nyckelgrupp i projektet Barn gör 

rätt om de kan ett uppdrag att genomföra olika aktiviteter med våra elever.  

Utöver detta genomför vi trygghetsvandringar, fördjupade elevintervjuer och centrala enkäter 

kring trivsel och trygghet.  

 

 



Vårdnadshavarnas delaktighet 

“Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” 

Utdrag ur Lgr 11 

Ett gott samarbete med föräldrarna är en viktig del i arbetet för att uppnå en framgångsrik skola. 

För att främja detta håller vi våra dörrar öppna och välkomnar att föräldrar besöker vår verksamhet 

och i förekommande fall delar med sig av sina kunskaper till våra elever. 

Skolan samarbetar med den aktiva föräldraföreningen kring gemensamma frågor och aktiviteter. 

Mötesprotokoll från föreningen skickas ut till alla föräldrar.  

Information och inbjudan till samråd med föräldrar läggs ut som nyheter på V-klass eller skickas 

hem via mail. 

Föräldrar erbjuds årligen att delta i en kommunövergripande enkät för att undersöka deras åsikter 

om skolan. 

 

Personalens delaktighet 

Rektor tillsammans med nyckelgruppen för projektet Barn gör rätt om de kan ansvarar för 

uppföljning och revidering av plan mot diskriminering och kränkande behandling bland annat 

utifrån elever, föräldrar och personalens enkätsvar.  

 

Förankring av planen 

Planen förankras till personal vid arbetslagskonferenser, till elever vid klassråd/skolråd och till 

föräldrar via V-klass. 

 

Utvärdering 

Förra årets plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas som en del i den 

sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet som löpande görs under läsåret..  

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Rektor och representanter från nyckelgruppen för projektet Barn gör rätt om de kan. 

 

 



Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Ett tydligare rastvärdsschema med uppdelade ansvarsområden för personalen har bidragit till att 

vi har fått en lugnare situation vid såväl fotbollsplanen på Edvinshemsskolan som vid ”Arenan” 

på Edvinshusskolan. Eleverna har varit delaktiga i ta fram regler för spel och de har i 

förekommande fall fått hjälp med lagindelning.  

 

Fokusgruppsintervjuerna fick inte den genomslagskraft som vi hade hoppats på. De gav ett 

positivt genomslag för de elever som deltog i intervjuerna men det var svårt att få en bra 

koppling mellan klasserna som helhet och fokusgruppen.  

 

Omklädningssituationen blev något bättre under föregående läsår. Vuxennärvaron i 

omklädningsrummen var högre framförallt bland de yngre eleverna. Då skolan inklusive 

grundsärskolan tillsammans har ca 370 elever som ska ha två idrottslektioner/vecka har det varit 

svårt att lägga ett schema där det blev några längre mellanrum mellan klasserna. Inför läsåret 

18/19 kommer eleverna i åk 4-6 att ha sin idrottsundervisning i Tennisstadion vilket har gjort det 

lättare att lägga ett luftigt schema inför läsåret. 

 

Gemensamma ordningsregler plockades fram i samråd med eleverna. Revidering av 

ordningsreglerna kommer att ske vid terminsstart. Alla klasser uppmanas att skapa egna 

trivselregler för sina respektive klasser. 

 

De anmälningar om kränkande behandling som inkommit är utredda och avslutade. Vi kan 

fortsatt konstatera att antalet anmälningar om kränkande behandling fortfarande är få. Nya 

rutiner för hantering av kränkningsärenden har tagits fram inför läsåret 18/19 och dessa kommer 

att implementeras under a-dagarna i augusti 2018. En skoljurist kommer att bjudas in under 

läsåret för att ytterligare fördjupa personalens kunskaper kring kränkande behandling. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 

2019-o8-o1 

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

I januari 2019 träffas rektor och nyckelgruppen för projektet Barn gör rätt om de kan för en 

delutvärdering och i augusti 2019 träffas de igen för  att följa upp, utvärdera och revidera plan 

mot diskriminering och kränkande behandling. 



Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Dorthe Nicklasson, rektor 

 

Främjande insatser 

Under kommande läsår kommer vi arbeta med följande insatser: 

 Fortsatta fortbildningsinsatser för all personal kring Barn gör rätt om de kan som handlar 

om att arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt gentemot eleverna. 

 Lärarna som läst boken En skola som fungerar - för alla av Johanna Lundin kommer utifrån 

boken att arbeta vidare med kollegial handledning kring tillgängliga lärmiljöer. 

 Förebyggande och främjande insatser från nyckelgruppen för projektet Barn gör rätt om 

de kan. 

 Enkätundersökningar 

 Trygghetsvandring 

 Gemensamma temadagar på skolan 

 Föräldrasamverkan 

 Rastaktiviteter var dag 

 Matråd 

 Klassråd 

 Skolråd 

 BUF 

Målsättningar för kommande läsår 

 Gemensamma ordningsregler revideras i samråd med eleverna. Klasserna ska ha egna 

trivselregler. 

 Alla ska bemötas med respekt och kamratskap 

 Fritidsråd kommer att startas upp 

 

Organisation för utredning av kränkande behandling läsåret 18/19 

En nyckelgrupp för projektet Barn gör rätt om de kan har startats upp inför läsåret 18/19. De 

kommer att ansvara för: 

 Förebyggande och främjande insatser för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling 



 Nyckelpersoner kommer att få ta ett större ansvar när det gäller utredning av kränkande 

behandling i samråd med anmälare, rektor och EHT. 

 

 

Nyckelpersoner för projektet Barn gör rätt om de kan: 

Margarethe Müntzing, kurator 

Susanne Andersson, speciallärare 

Rebecka Cerpa, speciallärare 

Linda Esping, fritidspedagog 

Mattias Boräng, fritidspedagog 

Jeanette Lennartsson, lärare 

 

Var och en i personalen ansvarar för att omedelbart anmäla till rektor om man får kännedom om 

att en elev eller personal utsatts för en kränkning. Rektor meddelar omgående huvudman.  

 

Ystad kommuns rutiner för arbetet med kränkande behandling 

 
Steg 1 

Anmälan till 

förskolechef/rektor 

 Anmälan ska göras av den personal som fått kännedom om att ett barn eller 

en elev upplever sig kränkt till förskolechef/rektor senast nästa arbetsdag. 

 Använd framtagen blankett, fyll i uppgifterna under punkten 1 och lämna 

därefter över blanketten omgående till förskolechef/rektor.   

Steg 2 

Anmälan till 

huvudmannen 

 Anmälan till huvudman ska göras av förskolechef/rektor senast andra 

arbetsdagen efter mottagen anmälan. 

 Använd redan ifylld blankett (steg 2) och skriv datum för anmälan till 

huvudman samt Hid nr.  

 Anmälan ska härefter diarieföras på förskola/skola samt skickas till 

huvudmannen via en intern e-tjänst som finns i dokument Barn- och 

utbildnings gemensamma, i mappen ”Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling”. Meddelandet går automatiskt till förvaltningssekreteraren, Barn- 

och utbildningsnämndens presidium, förvaltningschefer, utbildningschefer 

och Utvecklingsenhet.   

Steg 3 

Överlämnande av 

utredningsuppdrag 

 

 Förskolechef/rektor utser ansvarig för utredningen som även kontaktar och 

informerar vårdnadshavare. 

 

Steg 4 

Utredning och analys 

 Utredningsansvarig påbörjar utredning och analys skyndsamt. Utredning och 

analys bör vara klar inom fem arbetsdagar.  

 Utredningen ska vara så allsidig som möjligt och innehålla följande: 

- De inblandades beskrivning och upplevelse av händelsen.  

- Var har händelsen skett? 

- Har det hänt förut?  



 Analys av händelse/situation, se frågor i framtagen blankett.  

 Utredning och analys ska avslutas med ett resultat av huruvida en kränkning, 

trakasserier, sexuella trakasserier har skett eller inte.  

Steg 5 

Åtgärder – så här går 

vi vidare 

 Utredningsansvarig beslutar: 

- Vilken/vilka åtgärder som ska sättas in för att få kränkning, trakasserier, 

sexuella trakasserier att upphöra. 

- Utser ansvarig för insatta åtgärder, anger när i tid uppföljning av 

respektive åtgärd ska ske samt informerar vårdnadshavarna. 

 Utredning, analys och insatta åtgärder diarieförs på förskolan/skolan i det 

tidigare upprättade ärendet där anmälan till förskolechef/rektor och 

huvudmannen redan finns.  

Steg 6 

Uppföljning 

 Utredningsansvarig handhar uppföljningen och dokumenterar.  

 Om kränkning, trakasserier, sexuella trakasserier upphört avslutas ärendet. 

Därefter diarieförs uppföljningen på förskolan/skolan i det tidigare 

upprättade ärendet där anmälan till förskolechef/rektor och huvudmannen 

redan finns. 

 Om kränkning, trakasserier, sexuella trakasserier inte upphört behövs 

ytterligare åtgärder samt ny uppföljning, börja direkt på steg 5.  

Steg 7 

Återrapportering till 

huvudman  

 Förskolechef/rektor använder framtagen blankett, fyller i uppgifterna under 

punkten 7. 

 Diarieför återrapporteringen på förskolan/skolan i det tidigare upprättade 

ärendet där anmälan till förskolechef/rektor och huvudmannen redan finns. 

 Förskolechef/rektor ska skicka en rapport över utredning och åtgärder till 

Barn- och utbildningsnämnden genom att skicka in blanketten Rapportering 

av delegeringsbeslut via en e-tjänst.  Rapporten ska vara avidentifierad och 

innehålla resultat av utredning samt beslutade och insatta åtgärder.  

 Förvaltningssekreteraren sätter in rapporten i Barn- och 

utbildningsnämndens pärm i väntan på att tas upp som ett ärende i Barn- och 

utbildningsnämnden.   

 

Rutin vid kännedom om kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier   

 All personal är skyldig att skyndsamt anmäla till förskolechef eller rektor om den får kännedom 

om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller 

sexuella trakasserier i samband med verksamheten enligt 6 kap. 10 § skollagen och 2 kap. 7 § 

diskrimineringslagen.  

 Förskolechefen eller rektor ska i sin tur anmäla till huvudmannen som är skyldig att se till att 

ärendet utreds skyndsamt. Det ska inte göras någon värdering av hur allvarligt en händelse är 

innan den anmäls till förskolechefen eller rektorn respektive huvudmannen.  

 Utredningen genomförs av förskolechef eller rektor. Beslut om skäliga åtgärder för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden är delegerat till förskolechef och rektor. 

 

 

 



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 

 Trygghetsvandringar tillsammans med elever kommer genomföras på båda skolorna 

 Förbyggande och främjande insatser från nyckelgruppen för projektet Barn gör rätt om 

de kan 

 Alla elever i år 2-6 kommer besvara en central enkät med frågor som är kopplade till 

trivsel och trygghet 

 Sammanställning av årets anmälningar om kränkande behandling kommer att göras 

 

Områden som berörs i kartläggningen 

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

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder. 

 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

Eleverna har svarat på enkäter och varit med på trygghetsvandringen. 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Personalen har vid utvalda tillfällen under läsåret diskuterat kartläggningarna på konferens tid 

under ledning av nyckelgruppen för Barn gör rätt om de kan 

 

Resultat och analys 

Utifrån resultaten av enkäterna och trygghetsvandringen trivs de flesta eleverna i skolan och 

upplever den som en trygg plats. Det har framkommit att en del elever upplever rasterna som 

otrygga, tex känner de sig otrygga vid kullarna på Edvinshemsskolan. Toaletterna är ytterligare ett 

ställe som många elever känner sig otrygga på.  

 

Den centrala elevenkäten visar på ett generellt bra resultat. De flesta elever trivs och upplever 

skolmiljön som trygg. De yngre eleverna tenderar mer att känna otrygghet på skolgården än äldre 

elever.  

 

Efter en sammanställning av de inkomna anmälningarna rörande kränkande behandling visar det 

sig att de är utredda och avslutade efter samtal och uppföljning. I vissa fall har åtgärder 

genomförts tex i form av  återkommande samtal. Det som kan konstateras är att det inkommit få 



kränkningsärenden under läsåret. Det tyder på att det finns en osäkerhet kring rutiner och 

definition av kränkande behandling i personalgruppen. Nya rutiner för hantering av kränkande 

behandling har plockats fram i kommunen och de kommer att implementeras under 

uppstartsdagarna i augusti 2018. En skoljurist kommer att bjudas in till skolan för att fortbilda all 

personal kring kränkande behandling kopplat till kommunens nya rutiner.  

 

Förebyggande åtgärder 
 

 Namn 
Skolgården, kullarna 
 
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Funktionsnedsättning,  Ålder 
 
Mål och uppföljning 
Skolgården ska vara en trygg plats för eleverna var de än befinner sig både på raster och på 
fritids. Det ska vara ett tillåtande och positivt klimat på fotbollsplanen. 
 
Uppföljning/utvärdering kommer ske genom trygghetsvandring, enkäter och diskussioner i 
klasserna. 
 

Åtgärd 
 
Fritidshemmet 

 Ökad vuxennärvaro kring kullarna och begränsa området för år F-1. 
 
År  F-3 

 Ökad vuxennärvaro kring kullarna och begränsa området för år F-1. 
 
 År 4-6 

 Gäller inte eleverna i åk 4-6 
 

Motivera åtgärd 
Vid genomgång av enkäterna och vid trygghetsvandringen framkom det att en del elever 
känner sig otrygga vid kullarna. 
 
Ansvarig 
All personal 
 
Datum när det ska vara klart 
Pågår under hela läsåret 
 
 



 

 
Namn 
Toaletterna 
 
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
 
Mål och uppföljning 
Alla elever ska känna sig trygga och våga gå på toaletten. Detta kommer följas upp genom 
trygghetsvandring, diskussion i klasserna ett par gånger under läsåret och enkäter. 
 
Åtgärd 
 
Fritidshemmet 

 Prata med eleverna om toaletterna och tryggheten där  

 Be en vuxen eller kompis “vakta” utanför toaletten om man känner sig otrygg 
 
År F-3 

 Prata med eleverna om toaletterna och tryggheten där  

 Be en vuxen eller kompis “vakta” utanför toaletten om man känner sig otrygg 
 
År 4-6 

 Prata med eleverna om toaletterna och tryggheten där  
 

Motivera åtgärd 
Vid genomgång av enkäterna och vid trygghetsvandringen framkom det att en del elever 
känner sig otrygga när de går på toaletten. 
 
Ansvarig 
All personal som är kopplade till klasserna 
 
Datum när det ska vara klart 
Pågår under hela läsåret 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Namn 
Alla ska bemötas med respekt och kamratskap 
 
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
 
Mål och uppföljning 
Ökad trygghet för alla och ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. 

 

Åtgärd 
 
Fritidshemmet och förskoleklassen kommer arbeta med ett material som heter 
DATE.  DATE är ett material från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten), DATE 
står för Delaktighet, Attityder, Tillgänglighet och Elever.  
 
Lärarna kommer arbeta vidare med kollegial handledning kring tillgängliga lärmiljöer 
utifrån boken En skola som fungerar - för alla. 
 
All personal kommer få fortsatta fortbildningsinsatser kring Barn gör rätt om de kan som 
bygger på Ross Greenes tankar om bemötande av barn. 
 
Nyckelgruppen för Barn gör rätt om de kan kommer arbeta med förebyggande och 
främjande insatser med eleverna i de olika klasserna. 
 
För att implementera de nya rutinerna kring särskilt stöd och kränkande behandling 
kommer personalen att fortbildas delvis internt men också av externa aktörer. 
 
Motivera åtgärd 
Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och bli bemötta utifrån ett lågaffektivt 
förhållningssätt? 
 
Ansvarig 
Rektor och nyckelgruppen för Barn gör rätt om de kan?? 
 
Datum när det ska vara klart 
Pågår under hela läsåret 
 

 
 
 



Rutiner för akuta situationer 
 
Policy 

På Edvinshems,- och Edvinshusskolan ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling. I de fall det förekommer ska det omgående anmälas, utredas och 

insatser planeras. 

 

Enligt skollagen måste lärare och annan personal göra en anmälan till rektorn så snart de fått 

kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, diskriminering eller kränkande 

behandling. Huvudmannen ska alltid skyndsamt informeras när en rektor får kännedom om att 

en elev anser sig utsatt för kränkande behandling. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

 Rastvärdar är ute på rasterna. 

 Utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare. 

 Alla elever känner till var de kan vända sig om de upplever att de blivit utsatta för 

trakasserier eller kränkande behandling. 

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Samtlig personal på skolan eller fritidshemmet. 

 

Ansvarsförhållande 

Rektor har det yttersta ansvaret för att plan mot diskriminering och kränkande behandling och 

planerade insatser är känd för alla inblandade och efterlevs. 

All personal har ansvar för att följa planen med tillhörande rutiner och regler. 

 

 

 

 

 



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 på nätet av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och ”tjockis”. De har också 

lagt ut bilder av Carl på sociala medier. 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. 

  



Diskrimineringsgrunder 
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 funktionsnedsättning 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. 

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] 

 


