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Vår vision 

”Lärande och utveckling i positiv anda.” 

Stirx vision är att alla elever i vår verksamhet skall känna trygghet och studiero, acceptans för 

individers olika personligheter och förutsättningar samt att all personal gör vad de kan för att 

förebygga diskriminering och kränkande behandling, och i de fall det förekommer, följer kommunens 

rutiner för att åtgärda detta.  

Kommunens värdegrund: " I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av 

kvalitet och kundfokus. Engagemang, allas lika värde och utveckling, genomsyrar vår organisation." 

Ansvariga för planen 
På Strix har all personal skyldighet att förebygga och att ingripa vid misstänkta trakasserier, 

diskriminering eller kränkande behandling. Ansvariga pedagoger arbetar kontinuerligt med 

demokratiska värderingar för att skapa en trygg miljö och för att förebygga kränkningar. 

Ytterst ansvarig för att varje år upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt 

att utvärdera den tidigare, är rektor och elevhälsoteam på Strix. Rektor ska se till att all personal, 

elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling är förbjudet på skolan. Rektor ska också se till att så fort skolan får kännedom om att 

sådant förekommer, utreda det och rapportera till huvudman. 

Personalen ska följa skolans likabehandlingsplan. De ska inom ramen för undervisningen arbeta 

aktivt för att förebygga att kränkande behandling och diskriminering förekommer bland eleverna 

samt rapportera och vidta åtgärder om sådant beteende misstänks. Personalen ska uppmuntra 

eleverna att uppmärksamma om kränkande behandling förekommer på skolan utan vuxnas 

kännedom. 

Eleverna har ett ansvar att bemöta varandra och de vuxna på skolan på ett respektfullt sätt. De har 

också ett ansvar att rapportera till personal på skolan i händelse av att kränkande behandling, 

diskriminering eller trakasserier förekommer. 

Vuxenteamet, bestående av skolans kurator och utsedda mentorer/personal på skolan har ett ansvar 

att tillsammans ha ett större perspektiv över trivseln på skolan och att gripa in i händelse av 

upprepad kränkande behandling för att utreda saken och stötta mentor i att förebygga framtida 

kränkningar. 

Planen gäller från 
2014-08-15 

Planen gäller till 
2015-06-10 

Läsår 
2014-2015 

 



Elevernas delaktighet 
Eleverna ska på elevrådet få diskutera planen och dess syfte och innehåll och komma med 

synpunkter till elevhälsoteamet. Eleverna har också varit delaktiga i utformandet av planen genom 

de kommungemensamma elevenkäten som genomförts på våren 2014 i år F, 2, 5 och 8 och som skall 

genomföras igen under våren 2015. Dessutom skall en ny elevenkät utformas. Den skall enbart 

handla om diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling. Den kommer att genomföras under 

våren 2015 i alla klasser.  Detta för att bättre strukturera upp Strix elevhälsoarbete och för att enkelt 

kunna följa upp detsamma. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna har informerats om arbetet med planen och om deras barns delaktighet i arbetet. 

De har fyllt i den kommungemensamma enkäten och fått komma med idéer och synpunkter genom 

samrådsmöten, föräldramöten och informationsmöten på Strix.  

Personalens delaktighet 
Personalen på Strix deltar i arbetet med planen genom att diskutera den med sina elever samt 

genomföra elevenkäter i sina klasser. Personalen deltar också i arbetet genom att själv reflektera 

över de egna normer och värderingar som denne förmedlar i klassrummet. Kurator och mentor har i 

början av terminen presenterat skolans likabehandlingsarbete samt konsekvenstrappan som gäller 

för det kränkande behandlingsarbete som skolan arbetar enligt. 

Förankring av planen 
Planen skall förankras i verksamheten genom att föras på tal vid personalmöten, föräldramöten, 

elevråd, samrådsmöten samt i klassrummen inför utvärdering och revidering. 

  



Utvärdering 
Utvärdering av Strix plan mot diskriminering och kränkande behandling ska ske genom samtal i 

elevhälsoteamet, vuxenteamet samt på AL-träffar och elevråd. Alla dessa grupper ska få ta del av 

planen och också berätta vad de tycker att Strix behöver arbeta vidare med att utveckla ännu mer. 

Fjolårets plan har utvärderats av elevhälsoteamet samt ledningsgruppen på skolan. Eleverna har varit 

delaktiga i att utvärdera planen och föra fram de åsikter som låg till grund för de åtgärder som skolan 

bestämde att vidta inför detta läsår. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
I föregående års plan framkom att kommunikationen behövde förbättras mellan elev-mentor samt 

elev-elev. Detta resulterade i att Hammarbacksskolan blev del i ett tvåårigt projekt som avslutas 2015 

och därefter utvärderas. Syftet är att få eleverna själva delaktiga i att lösa konflikter som uppstår. 

Detta arbete genomsyrar också verksamheten på Strix. Personalen, som är mitt uppe i 

kommunikationsarbetet i nuläget har en positiv bild av arbetet med projektet. Eleverna önskade 

enligt fjolårets utvärdering kamratstödjare, vilket vi tillsammans fört en diskussion om och denna 

diskussion fortsätter även nästa år på elevrådstillfällen.  

Utvärdering av årets plan skall ske genom enkätundersökning med eleverna och deras 

föräldrar. Utvärdering sker även genom samtal med personalen, elevhälsoteamet och föräldrarna på 

forum som möjliggör sådana samtal. Ytterst ansvarig för att planen utvärderas är rektor. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2015-06-10 

  



Främjande insatser 

Främja likabehandling oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, könsidentitet, ålder och funktionsnedsättning. 

Områden som berörs av insatsen 
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att eleverna ska känna sig likvärdigt bemötta och behandlade av andra elever och 

av personal på skolan oavsett vem de är och var de kommer ifrån eller vad de har för kön 

eller sexuell läggning. Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär 

samt känna till olika religioner. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina 

barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena 

eller andra religiösa åskådningen eller sexuella läggningen. Elever och föräldrar skall också 

vara förvissade om att elever med funktionshinder av olika slag får den hjälp de behöver och 

blir bemötta på samma sätt som övriga elever på skolan.  

Insats 
Genom att i undervisningen uppmärksamma t.ex. att fester och traditioner kan firas på olika 

sätt i världens alla hörn hjälper vi barnen att få en förståelse för att det finns andra sätt att 

leva och att göra saker på, än de som de är vana vid. När ämnen aktualiseras, som har med 

någon av diskrimineringsgrunderna att göra, hjälper personalen till att vidga barnens vyer 

genom att presentera andra sätt att se på aktuell frågeställning.  Personalen föregår med 

gott exempel vad gäller att visa respekt för varandras olikheter och olika styrkor och 

svagheter. På Strix har vi åldersövergripande aktiviteter där barnen lär känna varandra och 

bidra till en känsla av trygghet. Vi har har tjej- och killgrupper där vi tagit upp ämnen som 

sexualitet/pubertet och behandlat olika frågor och funderingar som eleverna kommit med 

själva. Vi har arbetat med att stärka eleverna i att våga tycka olika och att se sina styrkor.  

Även en temadag i höst för att förebygga rasism och främlingsfientlighet ska bidra till att 

främja likabehandling. Dessutom integreras eleverna från Strix i så stor utsträckning som 

möjligt med eleverna i den stora skolan.  

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under hela läsåret men ska vara klart innan vårterminens slut. 

 

Stävja kränkande behandling 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling 



Mål och uppföljning 
Målet är att i största möjliga utsträckning minimera förekomsten av kränkande behandling. 

Ett annat mål är att om/när kränkande behandling uppstår, åtgärda det enligt de 

kommungemensamma ramarna för åtgärder i sådana fall.  

 

Insats 
Vi minimerar kränkande behandlings förekomst på Strix genom att främja 

likabehandlingsarbetet och genom att förstärka positivt beteende. I klasserna förekommer 

kontinuerligt diskussioner om hur man ska vara mot varandra och barnens åsikter och tankar 

om likabehandling lyssnas till. När kränkande behandling uppstår, utreds det genom att de 

inblandade barnen (utifrån Strix rutiner) blir lyssnade till och händelsen utreds. I det arbetet 

är det viktigt att barnet i slutändan känner sig lyssnat till och bemött, samt att det känner sig 

trygg i skolan. På skolan uppmärksammas positiva beteenden aktivt av de vuxna. Personal 

markerar tydligt och ingriper snabbt när kränkningar sker och visar tydligt för eleverna hur 

de förväntar sig att eleverna beter sig på skolan. Vi markerar också tydligt för hemmet när 

eleverna går utanför ramarna för vad som anses vara accepterat beteende på skolan.  

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under hela läsåret. 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Kartläggningen genomförs genom samtal i personalgrupperna, samtal och enkäter till elevernas 

föräldrar med frågor som berör diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsidentitet, ålder och sexuell läggning. Kartläggningen 

kommer specifikt även beröra kränkande behandling. Löpande kartläggning sker också i samtal med 

elever under året. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Strix skall utforma en ny webb-baserad enkät som specifikt rör kränkande behandling, Kön, 

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

Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. På hösten följs enkäten upp med en ytterligare 

enkät för att säkerställa att eleverna upplever att detta arbetas med kontinuerligt på skolan.  

Hur eleverna och personalen har involverats i kartläggningen 
Eleverna får svara på enkätfrågor som berör dessa områden. Det är också något som diskuteras som 

en punkt på elevrådet/klassråden. Utifrån detta sätts målen för skolans elevhälsoarbete 

Personalen diskuterar frågorna på gemensamma personaldagar, på arbetslagstid samt i 

vuxenteamet. Kurator, som leder vuxenteamet skall ha ämnet som en stående punkt på 

vuxenteamsmöten med personalen. Personalen skall på efterarbetsdagar gå igenom enkätsvaren och 

utvärdera samt omarbeta enkäten och det planerade arbetet vid behov. 

Resultat och analys 
Kartläggningen 2014 visar att eleverna upplever sig trygga på Strix. 

De äldre eleverna har upplevt nedsättande rasistiska/sexistiska tillmälen vid enstaka 

tillfällen. Kränkningar har förekommit på sociala medier vilket resulterat i att skolan tagit in en 

föreläsare på ämnet och fört diskussioner i elevgruppper samt en extra Vuxenteamsträff. Kurator har 

också haft uppföljande samtal med berörda elever. Vuxenteamet har pratat med berörda elever 

och presenterat en konsekvenstrappa för eleverna så att de tydligt vet hur skolan planerar att 

åtgärda dessa händelser framöver och med anledning av detta samt samhälleliga strömningar under 

året anordnas i höst en temadag på ämnet värdegrunder. 

Eleverna uppger att elever olika religiös bakgrund umgås i samma grupper och gör inte skillnad på 

varandra. Lärargruppen i högstadiet har haft tillfällen för observationer av varandra för att få 

genusfokus. De ville fokusera på att uppmärksamma om de betedde sig likadant mot killar som mot 

tjejer, vilket ledde till att lärarna uppmärksammade sitt eget beteende i klassrummet på ett nytt sätt.  

De flesta elever uppger att de upplever sig ha vuxna på skolan att vända sig till när de behöver. 

  



Förebyggande åtgärder 

Att motverka förekomsten av kränkande behandling. 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Målet är nolltolerans gällande kränkande behandling på Strix. Vi önskar att ingen form av 

kränkande behandling ska finnas på denna skola. Målet är också att eleverna och lärarna 

pratar om detta och diskuterar frågan om vad som är kränkande behandling för att alla ska 

medvetandegöras om problematiken. Resultatet av arbetet följs upp under nästa 

utvärdering, efter årets arbete. Det kan även följas upp i klassråden samt genom 

vuxenteamet.  

Åtgärd 
För att helt få bort kränkande behandling från Strix fortsätter vi prata om företeelsen med 

eleverna och också utöka tillfällena för dessa samtal. Pedagogerna för en diskussion med 

eleverna om kränkande behandling och vikten av att bry sig om varandra och att ta hjälp när 

man upplever att en kamrat är utsatt. Vi har arbetat med klassträffar med gruppövningar 

och värderingsfrågor så att eleverna från en tidig ålder får bekanta sig med dessa 

värdegrunder och tidigt får arbeta med dessa frågor. 

Motivera åtgärd 
När eleverna får prata om kränkande behandling och de bakomliggande orsakerna till att 

problemen uppkommer, blir de varse om hur de kan påverka sitt eget beteende och vad som 

är ok eller inte ok uppförande i deras omgivning. På detta sätt kan de från en tidig ålder 

påverka och förhoppningsvis minska förekomsten av kränkande behandling. Om kränkande 

behandling är en aktuell punkt på skolans dagordning kommer flera elever och personal 

uppmärksamma om/när något sker som behöver åtgärdas och därmed förkorta processen 

till utredning och minska förekomsten.  

Ansvarig 
Ytterst ansvarig för att åtgärder genomförs är rektor. Skolkurator är ansvarig för att utforma 

enkäter i samarbete med vuxenteamet, skyddsombud och elevskyddsombud. Ansvarig för 

samtal i klasserna är mentorer. 

Datum när det ska vara klart 
Åtgärderna skall vara utförda vid tiden för nästa uppföljning och kommer pågå hela läsåret. 

 



Att motverka förekomsten av diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller sexuell 

läggning. 

Områden som berörs av åtgärden 
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Det skall inte förekomma sexuella trakasserier eller diskriminering på grund av kön på Strix. 

Utvärdering sker löpande vid klassråd samt elevenkät i slutet av året. Detta utvärderas även 

på vuxenteamets träffar samt elevhälsoteamet och elevråd. 

Åtgärd 
Mentorerna för löpande en diskussion om kränkningar och diskriminering i klasserna. Ett 

samtalsunderlag med värderingsövningar och diskussionsunderlag arbetas fram i samarbete 

med kurator efter önskemål från mentor. Gruppdiskussioner och samtal med 

kurator/mentor sker löpande för att hjälpa eleverna att få en förståelse för dessa ämnen.  

RFSU/RFSL besöker varje år skolans åk 8 för att samtala med eleverna. Alla elever på Strix 

har besökt ungdomsmottagningen för en introduktion till deras verksamhet. 

Motivera åtgärd 
Vi öppnar för dialog och för eftertanke för eleverna. De får tillfälle till faktainsamling i och 

med besöken hos ungdomsmottagningen och de får tillfälle att diskutera sina tankar om 

kärlek, kön och sexualitet. När vi på skolan genom diskussion och öppenhet presenterar olika 

levnadssätt för eleverna förmedlar vi att det är upp till var och en att bestämma över sitt kön 

och sin kropp och sexualitet och att ingen har rätt att bestämma åt någon annan. Därmed 

lämnar vi öppet för eleverna att känna att de får vara precis som de vill i den aspekten av 

livet, och bli respekterade för det. 

Ansvarig 
Ytterst ansvarig är rektor. Ansvarig för gruppsamtal är kurator och skolsköterska och 

ansvarig för att ha samtal i klasserna är mentorerna. 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet kommer att fortgå hela året och skall vara slutfört 2015-05-30. 

 

Att motverka förekomsten av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. 

Områden som berörs av åtgärden 
Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder 

Mål och uppföljning 



På Strix skall inte förekomma diskriminering på grund av ovanstående. Det skall följas upp 

med hjälp av en elevenkät och genom samtal och utvärdering i Vuxenteamet och med övrig 

personal på personalgemensamma möten. Utvärdering sker också löpande via klassråd och 

elevråd. 

Åtgärd 
Vi genomför enkätundersökningar som berör detta ämne och frågan tas även upp på 

klassråd och elevråd. Elever från de särskilda undervisningsgrupperna på Strix skall i 

möjligaste mån integreras i den ordinarie undervisningen och i det sociala samspelet. Ett 

samtalsunderlag med åldersanpassade diskussionsfrågor och värderingsövningar utformas i 

samarbete mellan kurator på efterfrågan av mentor. En temadag gällande etnisk 

härkomst/religiös tillhörighet/värdegrund anordnas under höstterminen. 

Motivera åtgärd 
När eleverna får prata om sina funderingar kring etnisk tillhörighet, religion och 

funktionsnedsättning minskar deras förutfattade meningar och ersätts av kunskap, då är 

chansen hög att fördomar kvävs. Att integrera elever med olika funktionsnedsättningar i 

undervisningen i de stora klasserna, belyser för både eleverna med funktionsnedsättning och 

de utan att det går att samarbeta trots olika förutsättningar. De får härigenom kontakt med 

varandra och lär känna varandras styrkor och också så minskar fördomar och förutfattade 

meningar. Att elever får chans att dela med sig av de traditioner/trosuppfattningar de växer 

upp med och dela de positiva aspekterna av dem med sina klasskompisar gör även det att 

förutfattade meningar minskar och ersätts av kunskap och mod.  

Ansvarig 
Ytterst ansvarig är rektor. Enkätundersökningen utformas av kurator/rektor i samarbete med 

skyddsombud. Klassråd, elevråd samt arbete i klasserna med värdegrundsarbete ansvarar 

mentorerna för. 

Datum när det ska vara klart 
Åtgärderna pågår under hela läsåret och skall vara slutförda 2015-05-30. 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På Strix råder nolltolerans mot kränkningar/trakasserier. Vårt mål är att reagera och agera direkt när 

någon elev känner sig kränkt. Varje gång en elev upplever sig kränkt görs en anmälan via rektor till 

kommunen. Inom Vallentuna kommun finns kommungemensamma rutiner för hur den anmälan ska 

gå till och utformas.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
För att tidigt upptäcka kränkande behandling finns bl.a. ett rastvaktschema som underlättar för att 

barnen snabbt får kontakt med en vuxen och får hjälp i processen. Personalen försöker även hjälpas 

åt att tillrättavisa/stötta barnen över åldersgränserna för att uppmärksamma alla barnen på att det 

finns vuxna i närheten att ta hjälp av, även när inte mentorn finns där. Personalen uppmuntrar också 

barnen att berätta när någonting händer och ger positiv förstärkning när barnen berättar om 

oegentligheter.  

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
När föräldrar eller elever upplever sig kränkta eller ser någon annan bli kränkt kan de vända sig till 

barnets mentor, till rektor Susanne Hamilton Löves (08- 58785251) eller till kurator Liza Rossel (08-

58785259) för stöd kring hur processen fortsätter. Eleverna kan också vända sig till annan trygg 

vuxen på skolan som eleven har förtroende för, all personal på Strix har ansvar att veta hur de ska gå 

vidare i dessa fall. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
När en elev upplevt sig kränkt tas informationen emot av den personal som fanns på plats eller som 

kom till platsen först efter det inträffade.  Barnen får beskriva händelsen för den vuxna, som skriver 

ner berättelsen enligt kommunens gemensamma anmälningsformulär. Personal pratar även med det 

barn som kränkt och tar dennes berättelse och skriver ner på de kommungemensamma formulären. 

Barnens föräldrar blir kontaktade och informerade om det inträffade och anmälan om kränkande 

behandling skickas in till kommunen för kännedom. Efter bedömning av behov tar eventuellt 

vuxenteamet vid och gör denna utredning med barnen. Samtalen nedtecknas och arkiveras. De 

inblandade barnen följs upp av personal på skolan även efter utredd händelse för att säkerställa att 

händelsen är utagerad samt att barnen känner sig lyssnade till och att känslan av trygghet 

upprätthålls. 

  



Begrepp 

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

behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller 

ålder. 

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

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

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

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

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

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

diskrimineringsgrunderna. 

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

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

Trakasserier och kränkande behandling 
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet 

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

nedan). 

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

av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att 

någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier 

är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. 

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

men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

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

kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och 

kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). 

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

kränkande behandling. 

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



• Carl blir ofta kontaktad via msn av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och ”tjockis”. 

De har också lagt ut bilder av Carl på Lunarstorm. 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 funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 

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

DO använder sig av Myndigheten för delaktighets beteckning funktionsnedsättning – och inte 

funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier  

• På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en 

förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] 

• Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar ”Din pappa 

är jävla CP.” [trakasserier] 

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

hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med 

orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” [diskriminering och trakasserier] 

Sexuell läggning 



Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 

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

läggning: 

• Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne 

”äckliga lebb”. [trakasserier] 

• Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att 

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

• James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte 

gör något. [trakasserier] 

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

uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] 

Ålder 
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. 

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

sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet 

gäller alltså även i skolan. 

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

tillämpning av skollagen. 

Exempel på händelser som kan vara trakasserier: 

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

[trakasserier] 

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

klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla 

fall. [trakasserier] 

 


