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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleklass, grundskola och fritidshem 

Ansvariga för planen 
Cecilia Björklund, rektor 

Vår vision för vårt trygghetsarbete 
En skola där alla trivs och är trygga 

 

Planen gäller från 
2021-08-01 

Planen gäller till 
2022-07-31 

Läsår 
2021/2022 

Elevernas delaktighet 
Eleverna har varit delaktiga genom kartläggningarna. Planen ska efter framtagandet av personalen 

gås igenom i alla elevgrupper. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Föräldrarna har varit delaktiga genom att få möjligheten att svara på en enkät kring trivsel och 

trygghet.  

Personalens delaktighet 
All personal har tillsammans diskuterat utvärdering, kartläggningar och insatser under en gemensam 

dag. 

Förankring av planen 
Planen presenteras på hemsidan vid skolstart och föräldrarna får vid första föräldramötet 

information om att planen finns. Eleverna informeras vid terminsstart. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Planen har diskuterats i personalgruppen på en gemensam värdegrundsdag i juni 2021. Kartläggning 

har skett med elever och föräldrar. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Personalen har tillsammans i arbetslagen utvärderat planen. Eleverna har varit delaktiga genom olika 

kartläggningar; ex trygghetsvandringarna. Föräldrarna har haft möjlighet att vara delaktiga genom en 

trygghetsenkät.  

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Anmälningar om kränkande behandling 

Vi har minskat antal anmälda kränkningar (39 till 27) under skoltid. Reflektionen är att det sker lika 

många men inte rapporteras lika mycket. Fritids har bara 4-5 kränkningar. Detta kan bero på att 

vuxna är mer närvarande i stunder och kan prata med barnen kring konflikter innan en kränkning 

uppstår. Inte så många kränkningar anmäls i bussen/busskön. Förvånande eftersom många av de 

vuxna upplever att det är diskussioner kring hur bussen relativt ofta bland barnen. Upplevelsen är att 

det fungerar bättre när samma vuxen ofta är på ett ställe på skolgården på rasten. De vet vad som 

hänt dagen innan och kan hålla en liknande nivå på vad som är tillåtet. Inga flickor finns med som 

utsättare under hela läsåret. Det känns inte som det stämmer med verkligheten. Hanterar vi 

konflikter olika när pojkar och flickor är inblandade. Pojkar är både utsättare och utsatta i lika stor 

utsträckning. Många barn förekommer ofta både som utsättare och är utsatta. Många diskussioner 

kring om det är konflikter eller kränkningar. Många grupper kommer fram till att det är olika från 

person till person. Många är också självkritiska och anser att de kanske borde skrivit fler anmälningar 

under läsåret. Många tycker att det tar mycket tid att göra jobbet kring anmälan. De tycker också att 

uppföljningsamtalet efter någon vecka känns jobbigt och sällan är ”nödvändigt”. Många tycker att 

det behöver vara tydligare för alla i verksamheten vad som förväntas. Kanske ett dokument som kan 

användas som mall när man ska fylla i? 

 
 
Trygghetsvandringen 
Samtliga grupper lyfte att de inte var överraskade över att omklädningsrummet finns med igen som 

en otrygg plats. Men tankarna kring det handla om att man behöver gräva på djupet i sin klass, vad 

tycker ni är otryggt? duschen? ombytet? ljudnivå? eller vad handlar det om? Lyfta i helklass och/eller 

välja ut vissa barn och prata med dessa kring hur snacket går om omklädningsrummen. Sen handlade 

mycket diskussioner om matsalen -  hur ska vi kunna lösa detta bättre? Undvika köer så mycket som 

möjligt. Ibland sker konflikter utifrån vuxenlogistiken osv. Vi upplever att vi är gott om personal på 

raster och klimatet blivit bättre. Det som behövs är att lyfta diskussioner i klasserna om hur man 

löser problem när en vuxen inte står precis bredvid och kan hjälpa till direkt.  

 

Föräldraenkäten 

85 st svarade på enkäten, vilket är en minskning från föregående år. Drygt 60% av dessa svar är från 

föräldrar i år F-3. Överlag är det mycket positiva svar och föräldrarna svarar i stor utsträckning att 



Köpingebro skola är en trygg miljö för barnen. När det gäller trygghet i skolan svarar ca  80% av 

föräldrarna att de upplever att deras barn känner sig trygga och övriga 20% att det stämmer delvis. 

Det är samma procenttal när det gäller på om vuxna i skolan lyssnar på barnen. 90% upplever att 

stämningen är god på Köpingebro skola och lika många upplever att alla är lika mycket värda på 

skolan. Exempel på när barnen kan känna otrygghet är i omklädningsrummen, på skolgården samt på 

bussarna till och från skolan. Det finns kommentarer kring otrygghet på skolgården och 

omklädningsrummen där det upplevs att det förekommer kommentarer kring utseende, klädsel etc 

och att det används en del ovårdat språk. Klassrummet är det ställe där de allra flesta känner störst 

trygghet. 

 
 
Elevenkäten 
Vi har som underlag både vår egen enkät kring diskriminering och kränkande behandling som 

genomförs i år F-6 samt kommunens centrala elevenkät som genomförs i år 2-6. Båda enkäterna 

visar på att eleverna trivs och känner trygghet i skolan. Vi har ett positivt resultat kring flertalet delar 

och det är intressant att se att både yngre och äldre elever trivs på rasterna och det tror vi till stor del 

beror på en skolgård men varierat utbud samt en mycket välfungerande rastverksamhet. Eleverna 

upplever att alla är lika mycket värda på skolan. De har kamrater i skolan och trivs i sin klass. När det 

gäller frågan kring klassen är det svårt att veta vilken grupp eleverna refererar till utifrån att vi 

arbetar i olika konstellationer och inte har det traditionella klassystemet. Omklädningsrummet och 

bussen är fortfarande de ställen där vissa elever kan uppleva otrygghet och det är en miljö som är 

svår att utveckla. I omklädningsrummet kan elever uppleva det obehagligt att klä av sig inför andra 

samt att de kan känna en rädsla för att någon ska öppna dörren när de står avklädda. Vi funderade 

kring om det i omklädningsrummet kan bli bättre om vi arbetar med elevernas självkänsla. Elever kan 

uppleva att andra kallar dem för saker som de inte tycker om men det är betydligt färre elever som 

själv uppger att de kallat andra för saker som de inte tycker om. Det kan vara att samma elever 

uttrycker sig otrevligt mot flera andra eller att det finns en svårighet att se sin egen roll. Några elever 

vet inte var de ska vända sig om de blir utsatta för en kränkning (trots att vi informerar varje termin 

kring trygghetsgruppen) och det behöver vi arbeta vidare med.  

 

Konflikthantering 
Utifrån tankar/önskemål från fjolårets värdegrundsdag, 20, utarbetades ett material kring 

konflikthantering. Samtliga klasser, F-6, har fått ta del av detta genom att olika personer från 

trygghetsteamet har genomfört 3-4 lektioner i ämnet. Lektionerna har genomförts i samarbete med 

skolans pedagoger.  

Vid stationen fördes diskussionerna och reflektionerna utifrån frågeställningarna: 

1. Hur kan du vidmakthålla det arbete som har påbörjats kring konflikthantering? 

2. Vad behöver du hjälp med för att vidareutveckla arbetet kring konflikthantering? 

Vad behöver gruppen? 

Tankar som fördes fram var att det konkret och kontinuerligt ska arbetas med 

konflikthanteringshjulet, bla på så sätt att vuxna påminner barnen om hur de kan använda det samt 

att i nästa steg själ använder det när de som vuxna aktivt ska gå in och hjälpa barnen i en pågående 

konflikt. Vidare att också använda sig av det material som barnen och pedagogerna erhållit, dels att 



konkret använda det i uppkomna situationer men också ta in materialet i övriga lektioner där det 

passar. Fler tankar som lyftes var att informera föräldrar om skolans sätt att arbeta för att de ska 

förstå att skolan inte ”bara” lämnar barnen att klara sina egna konflikter utan det är steg i en 

inlärningsprocess. Detta kan ske genom information vid föräldramöte, veckobrev.  

Vidare att eleverna i början av terminen får en sammanfattande påminnelse om vårens arbete kring 

konflikthantering så att det kan vidmakthållas. Detta också för att inhämta nyanställd personal samt 

personal som inte kunnat deltaga under vårens lektioner.  Informationen kan ske i form av en film.  

Det togs också upp att det är viktigt att fortsätta att ge ”grundinsatsen” årligen till de nya 

förskoleklasselever som börjar vid skolan. Ett förslag till att vidareutveckla arbetet är att det vid 

behov görs fördjupningar av de olika delarna av materialet och att det sker med hjälp av respektive 

pedagog tillsammans med någon från trygghetsteamet. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det har uppfattats som positivt att alla klasser erhållit samma 
information för att det har gett en samsyn och ett gemensamt språk kring konflikter. 

AL F-3 

Det finns schemalagt att vuxen är i omklädningsrummen. Vi har även lyft omklädningsrummen på 

utvecklingssamtalen. Rastaktiviteter är jättebra. Önskemål om planerade lekar för de elever som har 

svårt att själv sysselsätta sig.  Gemensamma aktiviteter är genomfört i den  mån det fungerat pga 

covid-19. Tex skoljoggen. Alla grupper har fasta platser i matsalen eller i klassrummen. Alla har 5 

tysta minuter under måltiden. Vi har genomfört socialanalys ht-20. Vår elevenkät har genomförts och 

utvecklats. Vi påminner i veckobrev mm att det är dags att svara på föräldrenkäten.  

 

 
AL 4-6 

I omklädningsrummen följer vuxna med eller är i närheten. Tryggheten och ordningen behöver 

förbättras mer framöver. Vi har ett genomtänkt rastvaktsschema och rastaktiviteter på många 

raster. Rastboden är utvecklad men vi saknar till viss del lummiga miljöer. När det gäller 

gemensamma aktiviteter har Corona tyvärr ställt sig i vägen. Vissa aktiviteter har kunnat genomföras 

ute, tex Rollervecka. Demokratitid och de olika råden har vi. I matsalen har vi har gjort vad vi kunnat 

med tanke på pandemin. Kan bli trångt när två årskurser ska äta samtidigt och väntar i kö.  

 

AL Fritidshemmet 

Det finns alltid vuxna ute när våra fritidsbarn är ute. Vi tycker att det fungerar bra att det är 

fritidspersonalen som är ute på f m-rasten och att vi har ett schema på områden vi ska täcka men är 

flexibla om vi ser att vi behövs ngn annanstans.Stort lyft med vår nya rastbod och rastpedagog! 

På fritids har vi haft gemensamma uteaktiviteter i den mån det gått p g a pandemin. T ex grillat, 

tipsrunda, fritidshemmens dag. Frukost och mellanmålen fungerar bra med tanke på att vi suttit 

utspridda i matsalen. När vi kan återgå till “normalläge” kommer vi att använda våra placeringskort 

igen. Värdegrundsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet och är ständigt aktuell. Den sociala 

analysen var viktig med tanke på att vi har barnen både i skolan och på fritidshemmet, det gäller lilla 



fritids som har sina grupper hela dagar. Vi kunde se ett resultat på “färgen” relativt snabbt efter den 

sociala analysen då alla arbetade mot samma mål.  

 

Årets plan ska utvärderas senast 
Maj 2021 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Utvärdering sker genom diskussioner i personalgruppen i maj 2021. Utvärdering sker i elevgrupperna 

på klassråd. Utvärdering sker i föräldragruppen genom en enkät som skickas ut i april 2021. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Cecilia Björklund, rektor 

Målsättningar, främjande och förebyggande insatser 

för läsåret 2021/2022 
 

Målsättning Aktiviteter  
År F-3 

Aktiviteter  
År 4-6 

Aktiviteter 
Fritids 

Aktiviteter 
hela skola 

Utvärdering 

Alla elever ska 
uppleva 
busskön, 
matsalskön och 
matsalen som 
en trygg plats  

Uppställning 
utanför 
fönsterna, vilket 
minskar trängsel 
vid in- och 
utgång. Vuxna 
finns på plats och 
slussar in. 

Inget matled 
utanför dörren 
utan längs med 
matsalens 
byggnad 

Bordsplacering 
vid mellanmål. 
 
Viktigt att 
informera VH 
om varför 
eleven ska 
komma i tid till 
frukost på 
morgonen för 
att hinna äta i 
lugn och ro. 
 

Skolvärden har 
bussvakten på 
tidiga bussen. 
Lärarassistenten 
har bussvakten 
på sena bussen. 

Trygghets-
vandringen, 
elevenkäten 

Alla elever ska 
uppleva 
omklädnings- 
rummet som 
en trygg och 
trivsam plats 
 

En personal till 
som arbetar ihop 
med idrottslärare 
som kan stötta i 
omklädningsrum
men. 

En personal till 
som arbetar 
ihop med 
idrottsläraren. 

X X Trygghets-
vandringen, 
elevenkäten 

Alla elever ska 
uppleva 
skolgården som 
en trygg plats 
för lek och 
social samvaro 
och där det 

Fast personal på 
förmiddagsrasten 
(fritids).  
 
Rastvärdar har 
områden som de 
ansvarar för och 

Fast personal på 
förmiddagsrast
en.  
 
Delade raster 
mellan låg och 
mellanstadiet 
på vissa raster. 

Fast personal på 
förmiddagsrast
en (fritids).  
 
Alla barn är 
allas barn! 

 

Rastpedagog och 
rastaktiviteter 
finns på plats 
alla raster. 
 

Trygghets-
vandringen, 
elevenkäten 



finns vuxna till 
hands 

västar så att de 
syns.  
 
Rastpedagog.  
 
Delade raster 
mellan stadierna 
vid vissa tillfällen.  
 
Alla vuxna 
ansvarar för alla 
elever. 

 

Få flertalet 
föräldrarna att 
svara på 
enkäten 

Påminnelse i 
veckobrev, på 
vklass och på 
facebook. Skicka 
länken. 

Skicka länken 
till enkäten via 
mail eller sms i 
v-klass 

X X Vid läsårsslut vid 
utvärderingsdag 

Utveckla 
arbetet med 
konflikthanteri
ng i alla ålders-
grupperna 

Upprätthålls av 
all personal 

Upprätthålls av 
all personal 

Upprätthålls av 
all personal 

Genomförs och 
planeras av 
Trygghets- 
gruppen i 
samverkan med 
personalen i 
årsteamet 

Vid läsårsslut vid 
utvärderingsdag 

All personal ska 
känna sig 
trygga i när och 
hur kränknings-
anmälningar 
ska göras 

X X X EHT lyfter det 
som ett 
samtalsämne vid 
besök i AL 

Vid läsårsslut i 
AL 

Alla föräldrar 
ska känna sig 
informerade 
och trygga med 
vårt arbete 

Informera på 
föräldramöte  

Informera på 
föräldramöte 

Informera på 
föräldramöte 

Informera på 
skolråd 

Föräldraenkät 

Utveckla 
elevernas 
medvetenhet 
kring sociala 
medier 
(kränkningar, 
grooming, 
konflikter etc) 

Vi arbetar med 
källkritik och 
pratar om sociala 
medier i våra 
elevgrupper. Vi 
tar hjälp av 
bibliotekspedago
gerna i vårt 
arbete. Ur.se, 
Lilla Aktuellt 
m.m. 

Vi tar 
bibliotekspedag
oger till hjälp 
när vi arbetar 
med tex 
medier, 
källkritik 
 

Tema: Testa 
olika TIK-TOK 
fenomen i 
barngrupp för 
att öva dem i 
kritiskt 
tänkande kring 
sociala medier 

Bjuda in ”Säkra 
varje unge” för 
år 4. Genomföra 
”Parkgömmet” 
för år 2. 

Elevenkäten 

 



Utvärdering 

Sker genom vår egen elevenkät under hösterminen 2021 samt central elevenkät för år 2-6 under 

våren 2022. Trygghetsvandring genomförs under vårterminen 2022. Kontinuerliga uppföljningar i 

klassråd och elevråd. Enkät till föräldrar våren 2022. Sociogram genomför vid behov i grupperna. 

Uppföljningar av planen görs regelbundet i arbetslaget. 

  



Rutiner för akuta situationer 

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 behandling 
Rastvärdar är ute på rasterna och vid bussarna. 

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

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. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Se separata rutiner. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Se separata rutiner. 

Rutiner för uppföljning 
Se separata rutiner. 

Rutiner för dokumentation 
Se separata rutiner. 

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 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] 


