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Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Skola åk 1-6, Förskoleklass och fritidshemmen 

Ansvariga för planen 
Rektor Cecilia Björklund 

Biträdande rektor Cecilia Åberg Karlsson 

Vår vision 
En skola där alla barn är allas barn. En skola där alla möts med respekt, där alla trivs, kan 
utvecklas och känna trygghet. 

Planen gäller från 
2017-08-01 

Planen gäller till 
2018-07-31 

Läsår 
2017/2018 

Elevernas delaktighet 
Vi genomför trygghetsvandring tillsammans med ett urval elever där vi gör en kartläggning 
av skolans område och lokaler. Eleverna görs delaktiga genom diskussioner i klassråd/elev- 
och miljöråd/fritidsråd. 
Elevenkät som genomförs centralt. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
En referensgrupp med föräldrar får ta del av utkastet till planen och ges möjlighet att 
lämna tankar och åsikter. Planen presenteras och diskuteras årligen på föräldramöte.  

Personalens delaktighet 
Hela personalgruppen har deltagit i framtagandet av planen under en gemensam dag med 
värdegrunds - och genusfrågor. 

Förankring av planen 
Vid läsårets/terminens början presenteras den nya Planen mot diskriminering och kränkan-
de behandling för personal, elever och föräldrar på skolans hemsida. 

Planen presenteras för föräldrar på föräldramöte. 

 

Grunduppgifter



Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Trygghetsvandring har genomförts med eleverna i år F-3 i skolan och individuella trygg-
hetskartor har gjort med alla elever i år 4-6 med möjlighet att lämna egna kommentarer. 
Eleverna i år 2-6 har svarat på en central elevenkät som genomfördes i april-maj 2017 samt 
har F-6 svarat på en lokal enkät gjord på skolan under april månad. 

Personalen har vid en A-dag i maj 2017 utvärderat årets arbete. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Samtlig personal samt elever via trygghetsvandring, trygghetskartor och elevenkäter. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Trygghetsvandringen respektive skolgårdskartor genomfördes av elevrepresentanter från åk 
F- 6. Vid samtliga vandringar började vi att gå en runda utomhus. Eleverna fick berätta var 
på skolan det kan kännas otryggt, vad vi behöver åtgärda och var det finns och inte finns 
rastvärdar. Vi satte oss sedan ner och pratade på samma sätt om innemiljön. Skolgårdskar-
tan genomfördes med kryss och ringar. Ringar där rastvärdar saknas och kryss där det känns 
otryggt.  

Överlag visar trygghetsvandringen att eleverna upplever skolgården som en trygg och posi-
tiv miljö. Men man önskar att rastvakterna cirkulerar mer över skolans område och att det 
alltid finns någon vid fotbollsplanen och kullen. 

F-6 har haft planerade gemensamma tema och arrangemang med blandade barngrupper 
som ibland även sker i faddergrupper för att främja gemenskapen på vår skola under läså-
ret som gått. Några av dessa gemensamma aktiviteter har varit OS-tema i faddergrupper-
na, FN-dagen, pysseldag och en hel idrotts- och rörelsedag på Ystads idrottsplats.  
Detta ser vi ger en positiv effekt på vår skola och det är ett arbetssätt som vi kommer att 
fortsätta att använda oss av för att bibehålla och öka gemenskapen. 

Var tredje vecka har fritidshemmet haft fritidsråd med de elever som finns i denna verk-
samhet. Pedagogerna ser en positiv utveckling av dessa möten främst när det gäller sam-
verkan mellan vuxna och barn. Arbetet med fritidsrådet kommer att fortsätta och utveck-
las framöver. 
Utifrån en föräldraenkät som gjordes på fritidshemmet under slutet av våren framkom att 
alla överlag var positiva och känslan av trygghet har ökat. 

Trygghetsteamet och ett aktivt arbete med att anmäla och utreda kränkande behandlingar 
har pågått under året. Det finns tydliga rutiner och ett bra arbete kring att både utreda 
och sätta in insatser. I enkäten kan vi avläsa att vårt arbete gett resultat då eleverna nu 
känner tillit till oss vuxna vad gäller förebyggande insatser mot mobbning och kränkande 
behandling. 

Utvärdering



Vi upplever att vi har blivit bättre på att bemöta eleverna utifrån "Barn gör rätt om de kan" 
där det handlar om ett lågaffektivt bemötande och att förstå barnets angelägenhet (uti-
från Ross Greenes arbetsmetoder).  

Årets plan ska utvärderas senast 
2018-06-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Trygghetsteamet träffas regelbundet under höst- och vårtermin. Trygghetsteamet följer då 
regelbundet upp planerade insatser. 

Central elevenkäten för år 2-6 genomförs under våren.  

Enkät för samtliga barn på Löderups skola/fritidshem genomförs under hösten. 

Diskutera i arbetslagen på arbetslagsmöte/APT om planerade insatser är genomförda. 

Trygghetsvandringar ska genomföras både höst och vår.  

Hälsosamtal med skolsköterskan för år F, 2 och 4. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Cecilia Åberg Karlsson, biträdande rektor 



Främjande insatser 

Namn 
Gemensamt synsätt/förhållningssätt i personalgruppen. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Reli-
gion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla i personalgruppen ska ha ett gemensamt förhållningssätt kring vad ett gott vär-
dergrundsarbete innebär.  
Personalen ska bemöta varandra respektfullt och föregå med gott exempel för att 
bidra till ett gott klimat. 

Insats 
Skolan - Gemensamma diskussion i personalgruppen för både skola och fritidshem 
kring bemötande och utredning av kränkande behandling.Vi fortsätter att arbeta en-
ligt det förhållningssätt som kompetensutvecklingen ”Barn gör rätt om de kan” har 
gett oss.Denna ger oss ett bra underlag att bemöta elever med problemskapande be-
teende. Efter en insats/åtgärd utvärderas ärendet och återkopplas till berörda. 

Förskoleklassen -Gemensamma diskussion i personalgruppen för både skola och fri-
tidshem kring bemötande och utredning av kränkande behandling. Vi fortsätter att 
arbeta enligt det förhållningssätt som kompetensutvecklingen ”Barn gör rätt om de 
kan” har gett oss. Denna ger oss ett bra underlag att bemöta elever med problem-
skapande beteende. Efter en insats/åtgärd utvärderas ärendet och återkopplas till 
berörda.  

Fritidshemmet - Gemensamma diskussion i personalgruppen för både skola och fri-
tidshem kring bemötande och utredning av kränkande behandling.Vi fortsätter att 
arbeta enligt det förhållningssätt som kompetensutvecklingen ”Barn gör rätt om de 
kan” har gett oss. Denna ger oss ett bra underlag att bemöta elever med problem-
skapande beteende. Efter en insats/åtgärd utvärderas ärendet och återkopplas till 
berörda.   

Ansvarig 

All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
Pågår under läsåret



Namn 
Skapa gemenskap mellan alla vuxna och barn. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

Mål och uppföljning 
Alla tar ett gemensamt ansvar och alla barn är allas barn. Detta för att skapa en större 
gemenskap mellan alla lärare och elever.  

Insats 
Skolan - Planera gemensamma tema och arrangemang med blandade barngrupper som 
ibland även sker i faddergrupper för att främja gemenskap.  

Förskoleklass - Planera gemensamma tema och arrangemang med blandade barngrupper 
som ibland även sker i faddergrupper för att främja gemenskap.  

Fritidshem - Ha fritidsmöte där gemensamma aktiviteter planeras, utedagar med lek 
och rörelse. Samverkan mellan alla barn och vuxna på fritids. 

Ansvarig 
Alla pedagoger i skolan och på fritidshemmet.  

Datum när det ska vara klart 
Pågår under läsåret



Namn 
Språkbruk 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Reli-
gion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla barn ska ha ett språkbruk som upplevs om positivt. Inga barn ska utsättas för 
kränkande ord eller uttryck.  
Utvärdering sker vid enkät på höstterminen och vårterminen. 

Åtgärd 
Skola - Rollspel för att hitta alternativa ordval.  Diskutera vilka ord som ger ett bättre 
språkbruk. Alltid agera som vuxen om vi hör ett språkval som inte är ok. Tydligt mar-
kera vilka ord som är ok. 

Förskoleklass - Rollspel för att hitta alternativa ordval.  Diskutera vilka ord som ger 
ett bättre språkbruk. Alltid agera som vuxen om vi hör ett språkval som inte är ok. 
Tydligt markera vilka ord som är ok. 

Fritidshem - Rollspel för att hitta alternativa ordval.  Diskutera vilka ord som ger ett 
bättre språkbruk. Alltid agera som vuxen om vi hör ett språkval som inte är ok. Tyd-
ligt markera vilka ord som är ok. 

Motivera åtgärd 
Enkätundersökningen och trygghetsvandring, samt de vuxnas upplevelse, visade 2015 
på att det förekom ett språkbruk som inte upplevdes som positivt i barngrupperna. 
Under våren 2016 gjordes en ny enkät som visar på en tydlig förbättring. Utifrån 2017 
års enkät därför fortsätter vi arbeta med dessa åtgärder.  

Ansvarig 
Samtlig personal 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela perioden



Namn 
Trygghetsteamet är känt och synligt för alla elever, föräldrar och personal 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Reli-
gion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla elever och vuxna ska veta vilka vuxna som är med i trygghetsteamet. 

Insats 
Skola - Trygghetsteamet presenterar sig i alla klasser vid terminsstart. Bild och namn 
på trygghetsteamet finns uppsatt väl synligt. Trygghetsteamet planerar och genomför 
någon aktivitet under läsåret. 

Förskoleklass - Trygghetsteamet presenterar sig i alla klasser vid terminsstart. Bild 
och namn på trygghetsteamet finns uppsatt väl synligt. Trygghetsteamet planerar och 
genomför någon aktivitet under terminen. 

Fritidshem - Trygghetsteamet presenterar sig i alla klasser vid terminsstart. Bild och 
namn på trygghetsteamet finns uppsatt väl synligt. Trygghetsteamet planerar och ge-
nomför någon aktivitet under terminen. 

Ansvarig 
Biträdande rektor och trygghetsteamet.  

Datum när det ska vara klart 
2018-06-30



Kartläggningsmetoder 
Skolan har genomfört trygghetsvandring med eleverna. Alla elever har fått svara på en en-
kät kopplat till trygghet och trivsel samt diskrimineringsgrunderna. En sammanställning av 
årets anmälningar om kränkande behandling har gjorts. En central elevenkät med frågor 
kopplade till trygghet och trivsel har genomförts för år 2-6. Central elevenkät genomförs 
för år 2-6 under våren 2018 

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 
Trygghetsvandring har genomförts med både förskoleklass, skola och fritidshem där repre-
sentanter från varje klass/grupp deltagit. Eleverna har även svarat på enkäter. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Trygghetsteamet har genomfört och tolkat trygghetsvandringar, trygghetskartor och enkä-
ter och sedan delget övriga pedagoger resultaten. 

I arbetslaget förs diskussioner kontinuerligt under verksamhetsåret om barn-/elevfrågor.-
Personalen har också vid en gemensam planeringsdag diskuterat kartläggningarna. 

Resultat och analys 

Trygghetsvandringen har genomförts med samtliga åldersgrupper, både i skolan och på fri-
tidshemmet. Vandringen visade på att det generellt har blivit bättre på rasterna. Barnen 
upplever att det har blivit lugnare på skolgården och de trivs fortfarande med att lunchras-
terna är uppdelade mellan år F-3 och år 4-6. Fotbollsplanen upplevs fortfarande som en av 
de mest otrygga platserna, trots att vi har en personal placerad där vid varje rast. När vi 
har genomgång över rastvaktschemat måste vi även förtydliga vad som gäller när man har 
ansvar för fotbollsplanen. Eleverna upplever fortfarande att det kan finnas otrygga platser 
på skolgården, ex vid kullen. 

Eleverna tar även upp omklädningsrum och väntan på bussen som några av områdena där 
det kan kännas mindre tryggt. 

Den centrala elevenkäten visar på ett generellt bra resultat. De flesta elever trivs och upp-
lever skolmiljön som trygg. I två av våra klasser har frågan angående studiero och att man 
vid något tillfälle känt sig kränkt ökat något från förra året. 

Även skolans enkät kring trygghet och trivsel visar på att många elever upplever trygghet i 
skolan. Det man kan se i enkäten är att elever kan uppleva att andra säger taskiga kom-
mentarer eller kallar någon annan för negativa saker. De ställen som några elever känner 
otrygghet vid är omklädningsrum, fotbollsplanen och ”kullen”.  

Kartläggning



Sammanställningen av anmälningar om kränkande behandling visar att de flesta kränkning-
ar är utredda och har upphört efter samtal och uppföljning. I vissa fall har åtgärder, exem-
pelvis observationer, omorganisation av personal eller intensifierade samtal genomförts.  
Det är övervägande del pojkar som blivit utsatta och de flesta kränkningar har varit bråk 
som övergått till verbala eller fysiska påhopp. Det finns anmälda kränkningar i alla ålders-
grupper och både under skoltid och fritidshemstid. De flesta kränkningar sker utomhus på 
skolgården.  

Utifrån en föräldraenkät som gjordes på fritidshemmet i juni 2017 framkom det av de svar 
som kom in att föräldrar och barn överlag var positiva och känslan av trygghet har ökat. 

När det gäller föräldrars medverkan i vår plan måste skolan bli bättre på att förmedla ut 
och förankra planen i föräldragruppen. Vi behöver också komma på ett sätt att få in föräld-
rarnas åsikter kring trivsel och trygghet på vår skola, ett förslag kring detta är att använda 
sig av en enkät som skickas ut till alla föräldrar på skolan under våren 2018. Skolan kom-
mer att lyfta detta förslag på föräldraforumets första möte under hösten 2018. 



Förebyggande åtgärder
Namn 
Värdegrundsarbete. 

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 barn och personal ska känna sig trygga, sedda och accepterade på Löderups skola av 
så väl personal som av andra elever. Alla barn och vuxna ska möta varandra på ett re-
spektfullt sätt. 
Utvärderas i sociogram, enkät och trygghetsvandring. 

Åtgärd 
Skolan - Det finns alltid personal ute på skolgården under raster för att stötta eleverna 
på olika sätt. Det sker samtal och arbete i elevgrupperna utifrån resultatet av enkätfrå-
gorna och trygghetsvandringen exemplevis en fråga per vecka eller att lyfta ett visst om-
råde vid behov.  
Kontinuerligt faddergruppsarbete ett par gånger per läsår. Prata med barnen utifrån 
synsättet HAR; Hänsyn, Ansvar, Respekt. Personalen bemöter eleverna utifrån Barn gör 
rätt om de kan.  

Förskoleklassen - Det finns alltid personal ute på skolgården under raster för att stötta 
eleverna på olika sätt. Det sker samtal och arbete i elevgrupperna utifrån resultatet av 
enkätfrågorna och trygghetsvandringen exemplevis en fråga per vecka eller att lyfta ett 
visst område vid behov.  
Kontinuerligt faddergruppsarbete ett par gånger per läsår. Prata med barnen utifrån 
synsättet HAR; Hänsyn, Ansvar, Respekt. Personalen bemöter eleverna utifrån Barn gör 
rätt om de kan.  

Fritidshemmet - Det finns alltid personal ute på skolgården under utelek för att stötta 
eleverna på olika sätt. Det sker samtal och arbete i elevgrupperna utifrån resultatet av 
enkätfrågorna och trygghetsvandringen exemplevis en fråga per vecka eller att lyfta ett 
visst område vid behov.  
Prata med barnen utifrån synsättet HAR; Hänsyn, Ansvar, Respekt. Personalen bemöter 
eleverna utifrån Barn gör rätt om de kan.  

Motivera åtgärd 
Enkätundersökningen som gjordes våren 2015 visade på att det fanns barn på Löderups 
skola som känner sig utsatta och otrygga. Under våren 2016 och 2017 genomfördes nya 
enkäter som visar på en tydlig förbättring, därför fortsätter vi arbeta med dessa åtgär-
der.  

Ansvarig 
Rektor och all personal.  

Datum när det ska vara klart 
Pågående arbete under året utifrån de situationer som kommer upp.



Namn 
Raster och väntan på buss.  

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Reli-
gion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla elever, oavsett ålder och skolform, ska uppleva skolgården som trygg miljö för 
lek och samvaro. 

Utvärderas i trygghetsvandringen som genomförs en gång/termin. 

Åtgärd 
Skolan - Det ska finnas ett tydligt schema med rastvärdar med bild och namn. 
Rastvärdarna ska bära väst för att synas tydligt. Rastvärdarna ska röra sig runt på 
skolgården och vara uppdelade på de områden på skolgården som barnen upplever 
som mer otrygga. Skapa gemensamma trivselregler för rasterna tillsammans med bar-
nen. Ett par gånger per termin kommer vi introducera några olika aktiviteter, leker 
och sporter. En personal varje rast är ansvarig för fotbollsplanen. Vi sätter in en 
bussvärd även på den sena bussturen hem.  

Förskoleklass - Det ska finnas ett tydligt schema med rastvärdar med bild och namn. 
Rastvärdarna ska bära väst för att synas tydligt. Rastvärdarna ska röra sig runt på 
skolgården och vara uppdelade på de områden på skolgården som barnen upplever 
som mer otrygga. Skapa gemensamma trivselregler för rasterna tillsammans med bar-
nen. Ha planerade rastaktiviteter. 

Motivera åtgärd 
Enkätundersökningen samt trygghetsvandringen visade på att barn känner att det 
fortfarande finns otrygga platser på skolgården samt vid väntan på buss hem. 

Ansvarig 
Samtlig personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela perioden



Namn 
Arbetsmiljö 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Funktionsnedsättning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla barn ska uppleva att det är en god miljö för lärande och samvaro. 
Utvärderas i elevenkäten under våren 2018, samt vid trygghetsvandringen. 

Åtgärd 
Skola - Diskutera och utvärdera lektioner/arbetspass.Göra eleverna medvetna om vad 
som förväntas på varje lektion/arbetspass utifrån en god lärmiljö.  

Tillsyn i omklädningsrummen.  

Förskoleklass - Diskutera och utvärdera lektioner/arbetspass.Göra eleverna medvetna 
om vad som förväntas på varje lektion/arbetspass utifrån en god lärmiljö. 

Fritidshem - Diskutera vad en god miljö på fritidshemmet är. Göra barnen medvetna 
om vad som förväntas utifrån en god lärmiljö. 

Motivera åtgärd 
Årets elevenkät visar på att vissa elever känner sig otrygga i omklädningsrummen och 
att arbetsron lyfts i några av våra klasser. Därför fortsätter vi med att arbeta med 
dessa åtgärder. 

Ansvarig 
Samtlig personal 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela läsåret



Policy 
Ingen elev ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. I de 
fall det förekommer ska det omgående anmälas, utredas och insatser planeras. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behand-
ling 
Rastvakter är ute på rasterna och vid bussarna. 

Trygghetsteam träffas varje månad för att diskutera nuläge, observationer samt pågående 
ärenden. 

Utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare. 

Hälsosamtal med skolsköterska. 

Alla elever känner till var de kan vända sig om de upplever att de blivit utsatta för trakas-
serier eller kränkande behandling. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Samtlig personal på skolan eller fritidshemmet.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Se separat dokument 

Rutiner för uppföljning 
Se separat rutin 

Rutiner för dokumentation 
Se separat dokument 

Ansvarsförhållande 
Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen och planerade insatser är 
känd för alla inblandade och efterlevs. 

All personal har ansvar för att följa likabehandlingsplanen med tillhörande rutiner och reg-
ler. 

Rutiner för akuta situationer



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 sam-
band 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 gene-
raliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det 
kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller lik-
nande. 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 uppträ-
dande 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 

Begrepp



• Malte blir ofta kontaktad på nätet av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och ”tjoc-
kis”. De har också lagt ut bilder av Malte 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 sexu-
ellt 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 påta-
lat 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. 



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 inter-
gender 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. [trakas-
serier] 

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 till-
hörigheter. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

Diskrimineringsgrunder



• En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt et-
niskt 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 pro-
ven. Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål.[diskrimine-
ring] 

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 sam-
band med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskri-
mineringsskyddet. 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 klasskamra-
ter. 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 be-
gåvningsmässiga 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 hetero-
sexuell 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 ho-
nom, 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 oli-
ka ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering 
pågrund 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]


