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Läsår: 2017 
  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Gymnasieskola 

Ansvariga för planen 

Rektor 
Det är rektors ansvar enligt lag att: 
- se till att personal, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan 
kränkande behandling inte är tillåten på skolan. 
- se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att bevaka elevers och personals rättigheter, 
samt att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller annan kränkande 
behandling. 
- årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal 
och elever. 
- om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling 
förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. 
- se till att skolpersonal har ett gemensamt system för dokumentation av 
anmälningar/upptäckter av diskriminering och annan kränkande behandling och åtgärder 
som vidtagits. 

Lärare och övrig personal 
Det är lärares och övrig personals ansvar att 
- följa skolans likabehandlingsplan 
- vara goda förebilder 
- arbeta för en lugn och trygg arbetsmiljö 
- reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar i ord och handling 
- se till att åtgärder vidtas, enligt likabehandlingsplanen, då diskriminering eller annan 
kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks 
- dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling 
och de åtgärder som vidtas 

Eleven 
Det är elevens ansvar att 
- vara en god medmänniska 
- visa respekt för varandras olikheter 
- påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan genom 
att kontakta mentorn, EHT eller annan personal. 

Förälder/ vårdnadshavare 
Som förälder/vårdnadshavare bör du ofta prata med din ungdom om hur hen upplever 
skolan. Om du misstänker att din ungdom inte trivs eller känner sig illa behandlad bör du: 
- ta hens upplevelser på allvar 
- ta kontakt med dennes mentor 

  



Vår vision 
Både vuxna och ungdomar på skolan hjälps tillsammans åt med att skapa en trygg miljö där 
ingen trakasseras, diskrimineras eller utsätts för annan kränkande behandling. Alla elever på 
skolan känner sig trygga i vetskapen om att de vid behov kan vända sig till alla vuxna på 
skolan och få den hjälp de behöver. 
 
Vi vill att vår skola präglas av respekt för människors olikheter och att den är trygg för våra 
elever. Skolan ska dessutom vara fri från diskriminering och alla former av kränkande 
behandling. 
 
Skolans ledning och all personal tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier 
och annan kränkande behandling. 

Planen gäller från 
2017-10-31 

Planen gäller till 
2018-06-15 

Läsår 
2017 

Elevernas delaktighet 
Samtliga av skolans elever inbjuds att delta i formulerande av planen i form av deltagande i 
undersökningar, analyserande av resultat på klassråd i samråd med mentor samt lämna 
förslag och formulera främjande insatser på dessa klassråd och temadagar.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Skolans plan mot kränkande behandling (likabehandlingsplan) anslås på skolans webb där 
vårdnadshavare kan lämna kommentarer efter genomläsning. Dessa kommentarer 
bearbetas av skolans elevhälsoteam innan läsårets plan anslås. 
Vid varje nytt läsår revideras planen. Vid första föräldramöte ska förra årets 
likabehandlingsplan presenteras samt årets preliminära. Vårdnadshavare har vid detta 
tillfälle möjlighet att ge respons på planens innehåll.  

Personalens delaktighet 
Skolan ägnar vid uppstart/nytt läsår ett APT där preliminär likabehandlingsplan presenteras. 
Personal får lämna respons på innehåll och främjande insatser. 

Förankring av planen 
När likabehandlingsplaner är fastslagen så presenteras den på skolans hemsida, på klassråd 
samt anslås i varje utrymme i skolans lokaler. 
I varje klassrum återfinns en förkortad version av likabehandlingsplanen samt i sin helhet.  
  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Föregående års plan mot diskriminering och kränkande behandling har utvärderats på 
följande sätt: 
- På APT under höstterminen 2017 - Genom brukarundersökning genomförd maj 2017 samt 
genom klassråd 2017. I denna undersökning erbjöds skolans samtliga elever att delta. - På 
klassråd under oktober 2017 
 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Följande personer/grupper har inbjudits att delta:- Elever genom klassråd och 
brukarundersökning- Vårdnadshavare genom skolans webb/SchoolSoft- Personal genom APT 
 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Årets plan ska utvärderas senast 
2018-06-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska i år utvärderas genom både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 
 
Mellan den 1 maj till 30 maj 2018 ska samtliga elever genomföra skolans 
brukarundersökning där en mängd frågor mäter just resultatet av skolans främjande och 
förebyggande arbete. 
 
Under maj månad 2018 ska samtliga elever delta i en kvalitativ utvärdering av planens 
innehåll, resultat och genomförda insatser. Denna utvärdering leds av mentor och kommer 
bestå av diskussioner, samtal och övningar som genomförs med gruppen.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Marie Malm 
  



Främjande insatser 

Namn 
Påbörja plan: HBTQ-certifierad skola 

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 
Läsåret 2018 ska skolan erhålla HBTQ-certifiering från RFSL 

Insats 
• Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i den 

hbtq-grupp som verksamheten bildar (juni 2018) 

Ansvarig 
Marie Malm, Joakim Thörne 

Datum när det ska vara klart 
201806 

 

Namn 
Kompis Sverige 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
Ökad inkludering och trygghet på skolan och i förlängning ett fungerande, 
mångkulturellt samhälle.  

Insats 
Bjuder in föreningen Kompis Sverige att hålla (minst) tre workshops kring 
inkludering, schysst bemötande, goda kompisrelationer och för att vidga 
perspektiven.  

Ansvarig 
Joakim Thörne, Marie Malm 

Datum när det ska vara klart 
201806 

 
  



 

Namn 
Tillsammans för Sverige 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Ökad respekt och interreligiös förståelse mellan skolans elever.  

Insats 
Skolan ska boka workshop med föreläsare från Tillsammans för Sverige. Samtliga 
elever i åk 2 ska delta som en del av religionskursen.  

Ansvarig 
Rahel Ogbazghi 

Datum när det ska vara klart 
20171130 

 
  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Skolan har använt sig av följande metoder för kartläggning: 
- Brukarundersökning maj 2017 

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 har involverats i kartläggningen genom: Brukarundersökning, maj 2017  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personal har involverats i kartläggning genom APT och konferens kring systematiskt 
kvalitetsarbete genomfört i juni 2017, APT i november samt APT i januari.  

Resultat och analys 
Fråga  Stämmer 

helt och 
hållet 

Stämmer 
ganska 
bra: 

Stämmer 
ganska 
dåligt: 

Stämmer 
inte alls: 

Vet 
ej: 

På lektionerna får vi 
diskutera och 
debattera olika 
frågor 

 36 49 4 3 7 

 50 32 9 3 6 

Differens  +3    

I min skola får jag 
lära mig att 
argumentera för min 
sak 

 32 48 9 7 4 

 50% 32% 9% 3% 6% 

Differens 
 
 
 

-2%    

I min skola pratar vi 
om mänskliga 
rättigheter 

 47 35 7 4 7 

 50% 32% 9% 0% 9% 

Differens  0%    

I min skola 
respekterar eleverna 
varandra 

 35 40 14 8 3 

 41% 32% 15% 6% 6% 

Differens  +12%    

I min skola 
respekterar lärare 
och elever varandra 

 40 38 5 9 8 

 50% 38% 3% 9% 0% 

Differens  -10%    

Jag har studiero på 
lektionerna 

 35 40 10 9 7 

 38% 32% 21% 6% 3% 

Differens  +5%    

Mina lärare ser till 
att det är studiero 
på lektionerna 

 43 34 12 2 9 

 47% 44% 3 6 0 

Differens  -14%    

Min skola arbetar 
aktivt med att 

 37 32 10 5 15 

 56% 35% 3% 0% 6% 



förhindra kränkande 
behandling 

Differens  -22%    

De vuxna på skolan 
reagerar om de får 
på att en elev blivit 
kränkt 

 44 30 5 7 14 

 68% 21% 3% 3% 6% 

Differens  -15%    

I min pratar vi om 
jämställdhet 

 52 31 4 8 5 

Mina lärare ger killar 
och tjejer samma 
möjligheter 

 62 25 5 3 4 

       

 

Brukarundersökning 2016/2017 
Brukarundersökningen visar att vår största utvecklingsområde inom området likabehandling 
gäller frågan: 
 
"Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling" 
 
Där ser vi en minskning på 22% från föregående. Det beror till stor del att förra årets 
likabehandlingsplan blev oreviderad och skolan arbetade inte systematiskt kring de frågorna. 
Det fanns vissa områden som berördes i skolans verksamhetsplan kring studiero 
och trygghet men detta arbete skedde internt och i personalstyrkan. 
 
I brukarundersökning ser vi en negativ trend gällande elevers upplevelse av att få uttrycka 
och träna sig i att argumentera för sin sak på ett respektfullt sätt. Det är ett område vi under 
läsåret 2017 vill arbeta mer fokuserat och strategiskt kring. 
 
Vi ser en backande trend gällande elevers uppfattning kring respekt mellan lärare och elever. 
Den sistnämna frågan är problematisk i formuleringen. Uppfattar eleverna att det är lärare 
som brister i sin respekt, eller tvärtom, att de upplever att sina klasskamrater inte är 
respektfulla mot lärarna? En stor skillnad som kan bidra till det negativa resultatet kan vara 
att personalrummet nu inte finns i anslutning till rastutrymmena. Tidigare år kunde lärare 
snabbt stärka upp bemanningen då samtliga satt inom ”höravstånd” till samtliga lokaler. 
Under detta läsår har vi, på grund av större personalstyrka och behov av fler arbetsplatser, 
behövt flytta personalrummet till en annan lokal som inte är i direkt anslutning till 
uppehållsrum och klassrum. 
 
Klasserna har även blivit marginellt större än föregående år, något som kan spela in på årets 
resultat. 
 
Frågor kring jämställdhet har vi ett relativt gott resultat där 83% av eleverna upplever att vi 
belyser frågorna samt att 87% av eleverna upplever att lärarna ger killar och tjejer samma 
möjligheter. Här tror vi att personalens fortbildning kring jämställdhet och machoideal av 
Machofabriken gett oss verktyg att ta diskussionen vidare med elever. 



Även om resultatet i brukarundersökning får anses som acceptabelt känner stora delar av 
personalgruppen att frågor kring manligt, kvinnligt, sexualitet och HBTQ bör vara en fortsatt 
prioriterad fråga då vi i möte med elever ofta stöter på fördomar och åsikter som kan ligga 
till grund för kränkningar. 
  



Förebyggande åtgärder 
 

Namn 
Ökad vuxennärvaro 

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 
Elever ska känna vuxna på skolan ingriper vid kränkande behandling samt att det ska 
finnas närhet till vuxna på skolan om något kränkande inträffar 

Åtgärd 
Respektive enhet formulerar egen plan för hur vuxennärvaron ska stärkas.  

Motivera åtgärd 
I årets brukarundersökning 2016 såg Distra att flera elever än tidigare känner att 
skolans vuxna inte ingriper samt att raster inte är den trygga plats den ska vara 

Ansvarig 
Arbetslagsledare med enhet 

Datum när det ska vara klart 
2017-09 

 

Namn 
Delaktighet i regler 

Områden som berörs av åtgärden 
 

Mål och uppföljning 
Alla elever på skolan ska delta i arbetet med att bestämma ordningsregler och sedan 
följa dem. 

Åtgärd 
Under höstterminen ska klassråd hållas där årets regler diskuteras och revideras. 
Rektor beslutar om regler efter respons från elever och vårdnadshavare tillsammans 
med elevråd 

Motivera åtgärd 
Brukarundersökning 2016. 



Ansvarig 
Mentor 

Datum när det ska vara klart 
2018-01 

 

Namn 
Debattspelen 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Elever ska utveckla förmågor som gör att denna ska kunna ge sig in i vardagliga 
diskussioner på ett respektfullt sätt. Skolans trygghet ska därmed öka 

Åtgärd 
Delta i Debattspelen 2018 

Motivera åtgärd 
Elever har i brukarundersökning 2016 att de på skolans lektioner inte får vara med 
och diskutera samt utveckla kunskaper i argumentationsteknik.  

Ansvarig 
Marie Malm , Tijana Zoric, Rahel Ogbazghi 

Datum när det ska vara klart 
201806 

 

Namn 
Klassråd mot kränkande behandling 

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 
Elever ska känna att skolan jobbar systematiskt och strategiskt för att förhindra 
kränkande behandling på skolan 

Åtgärd 



En serie workshops kring likabehandling och diskrimineringsgrunder ska genomföras 
på mentorstiden i skolan. Övningar och material hämtas ur "Handbok för klassråd".  

Motivera åtgärd 
Skolan såg en negativ trend gällande frågan "Min skola arbetar aktivt med att 
förhindra kränkande behandling" i skolans brukarundersökning 2016.  

Ansvarig 
Anna Jensen, Joakim Thörne, samtliga mentorer 

Datum när det ska vara klart 
201806 

 
  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Både vuxna och ungdomar på skolan hjälps tillsammans åt med att skapa en trygg miljö där 
ingen trakasseras, diskrimineras eller utsätts för annan kränkande behandling. Alla elever på 
skolan känner sig trygga i vetskapen om att de vid behov kan vända sig till alla vuxna på 
skolan och få den hjälp de behöver. 
 
Vi vill att vår skola präglas av respekt för människors olikheter och att den är trygg för våra 
elever. Skolan ska dessutom vara fri från diskriminering och alla former av kränkande 
behandling. 
 
Skolans ledning och all personal tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier 
och annan kränkande behandling. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
För att motverka kränkningar krävs att man som personal eller elev på skolan är 
uppmärksam på eventuella signaler som kan tyda på att personen i fråga är kränkt. 
Varningssignaler 
- Andra gör sig lustiga på personens bekostnad 
- Eleven söker sig till vuxna under såväl lektioner som raster 
- Personen har ofta symptom som halsont, magont och huvudvärk 
- Personen har hög frånvaro 
- Personen spenderar rasterna för sig själv 
- Personen verkar uttråkad, orkeslös och okoncentrerad 
Rutiner för att upptäcka diskriminering 
- Alla anställda på skolan är lyhörda och reagerar även på små signaler. 
- All personal på skolan har i uppdrag att observera beteenden i klassrummet och på raster. 
- Alla i personalen uppmärksammar händelser som kan vara tecken på mobbning/kränkning. 
- Elevuppföljning vid varje enhetsmöte och skolmöte. Enhetsmötena äger rum varje ojämn 
vecka och skomötena varje jämn vecka. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Elever som upplever sig diskriminerade eller kränkta ska vända sig till sin mentor/annan 
vuxen på skolan den känner förtroende för. Samtlig personal på skolan är införstådd i 
skolans hantering och ärendegång kring händelser som upplevs som kränkande/trakasserier. 
 
Elev kan även direkt vända sig till elevhälsoteam som består av: 
Joakim Thörne, rektor. Mobilnummer 0735351717. joakim.thorne@edu.distra.se.  
Boel Allberg, studievägledare. boel.allberg@edu.distra.se 
Anders Lindskog, kurator. anders.lindskog@edu.distra.se  
Marie Malm, specialpedagog. marie.malm@edu.distra.se  
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Om de åtgärder som i förebyggande syfte upprättats inte förhindrar en kränkning av något 
slag så gäller nedanstående rutiner för åtgärder, utredning och dokumentation av kränkning. 
•       När en personal får uppgifter från elev/elever på skolan om att kränkande behandling 
förekommer mot någon elev förs informationen till elevens mentor. 
•       Mentor informerar sig om vad som hänt genom samtal med den/de som lämnat 
informationen. 
•       Om eleven som utsatts för kränkande behandling är under arton år kontaktas 
vårdnadshavare. 
•       Mentor informerar skolledningen om händelsen som tillsammans med EHT beslutar om 
fortsatta åtgärder. 
•       Datum för uppföljning bestäms. 
•       Om händelsen är av sådan karaktär att polisanmälan eller annan rättsligåtgärd bör 
vidtas beslutar rektor och ansvarar för att dessa åtgärder efterföljs samt kontaktar 
huvudman för skolan. 
•       Mentor ansvarar för att arbetet runt den utsatte eleven kontinuerligt dokumenteras. 
•       Om situationen är akut går elevärendet omedelbart till rektor och EHT. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
1. Ta hand om eleven. Läraren eller annan skolpersonal som får kännedom om en kränkning 
ska lyssna på den elev som tar kontakt. 
2. Om det är en annan elev än den som tagit första kontakten som är utsatt ska den berörda 
eleven kontaktas. 
3. Informera rektorn och elevens mentor. När personal misstänks ha kränkt elever ska rektor 
alltid ansvara för utredningen vid allvarliga fall av kränkande behandling anmäla till 
Arbetsmiljöinspektionen. 
4. Läraren eller annan skolpersonal som fått kännedom om kränkningen ska dessutom 
kontakta EHT som utifrån sin kompetens kan ge råd, stöd och vägledning. 
5. Rektorn talar därefter med både inblandad elev och lärare för att höra bådas 
versioner Exempel på aktuella frågor att ställa till den kränkte: Vad har hänt? Hur ofta? Hur 
länge? Var? Vilka är de inblandade? Hur upplever eleven det och vad har eleven för 
önskemål? 
6. Två medarbetare bör närvara vid samtalet, en leder samtalet och den andra antecknar. 
Tala alltid om att ett uppföljningssamtal kommer. 
7. Mentorn informerar därefter vårdnadshavare till drabbad elev. Skolan bör under det 
första dygnet ge vårdnadshavaren en kontaktperson på skolan. (När berörda personer 
påverkas av hedersrelaterade omständigheter ska skolan överväga konsekvenser av att 
vårdnadshavare kontaktas). 
8. Ärendet dokumenteras och plan med insatser/åtgärder upprättas. Planen följs upp av 
rektorn. 
 
 

  



Rutiner för uppföljning 
Skolan ska ha rutiner för hur varje enskilt fall av kränkning ska följas upp. Det är viktigt att 
alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Därför rekommenderas att uppföljningen 
inleds med ett samtal med den som varit utsatt. Uppföljningen bör göras inom rimlig tid, och 
innehålla utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen:  
- Vad gjorde skolan bra? 
- Vad kunde göras bättre? 
- Nådde skolan målet med de vidtagna åtgärderna? 
 
Det är också viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster på skolan. I sådana fall 
måste skolan upprätta en handlingsplan för att ta tag i problemet i stort. Det kan också leda 
till att likabehandlingsplanen behöver revideras. 
 
Stäm av med de inblandade när de önskar att återkoppling ska ske. Vilka förväntningar finns 
och vad är lämpligt? Avstämning bör ske löpande och anpassas till kränkningens omfattning, 
oavsett om kränkningen varit stor eller liten och situationen börjar lägga sig och åtgärderna 
kan avta. Varje gång något inträffat ska åtgärderna ha ett tydligt avslut så att alla parter är 
införstådda. 
 
När man har haft en uppföljning och åtgärderna avslutas är det viktigt att den utsatte känner 
sig så trygg att personen vet vart den ska vända sig om något händer igen. 
Om eleven byter skola ska eleven exempelvis få veta vem man kan vända sig till på den nya 
skolan om något händer. 
 
När åtgärderna “inte behövs längre” kan kuratorn på skolan fungera som ett samtalsstöd för 
eleven. 
 

Rutiner för dokumentation 
Dokumentation kring kränkningar och trakasserier samt uppföljning av dessa ska föras i 
skolans mallar som återfinns på SchoolSoft.  

Ansvarsförhållande 
Personal som får information om att kränkande behandling/diskriminering/trakasserier har 
skett är skyldig att föra detta vidare till rektor och EHT. 
 
Rektor leder EHT och är ytterst ansvarig för att kränkningar/trakasserier/diskriminering 
utreds, åtgärdas och följs upp samt dokumenteras.  

  



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] 


