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1. Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Byarums skola och fritidshem Skolår F-3 

Ansvariga för planen: Rektor i samarbete med Vuxenteam och arbetslag 

Kontaktuppgifter:  

Rektor: 0393-67 80 35 

Byarums skola: 0393-67 86 39 

Kurator: 0393-67 85 21 

Vår vision: På vår skola och fritidshem ska skol- och fritidspersonal främja alla elevers lika 
rättigheter och möjligheter (Do, Skolverket, Lika rättigheter i skolan). Verksamheten ska 
präglas av omsorg av individen, omtanke och generositet. Eleverna ska möta respekt för sin 
person och sitt arbete. Skol- och fritidspersonal ska ha ett trevligt språkbruk och respektera 
samt acceptera varandras olikheter. Verksamheten ska sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lgr 11).  

Planen gäller från: 2016-08-19 

Planen gäller till: 2017-08-18 

Elevernas delaktighet: Eleverna har individuellt genomfört en trivselenkät kring deras trivsel, 
trygghet, språkbruk och om de känner sig retade eller kränkta.  I intervjuer har eleverna med 
hjälp av en karta fått visa på vilka platser de känner sig otrygga. Genomgång 
likabehandlingsplanen vid klassråd samt kontinuerligt under läsåret på lektioner. Klasserna 
och fritidshem har diskuterat resultatet och gett förslag på hur resultatet ska bli bättre.  

Personalens delaktighet: Personal har genom vuxenteamet fått information om arbetet 
kring likabehandlingsplanen. I arbetslaget har skol- och fritidspersonal diskuterat gamla 
planen och gett synpunkter på den och arbetat fram den nya planen. Personalen har en 
kontinuerlig diskussion under läsåret kring värdegrundsfrågor. Vid läsårets start 2016/17 har 
planens olika delar diskuterats och slutligen färdigställts. 

Vårdnadshavarnas delaktighet: Genomgång av planen vid föräldramötet ht 2016. 

Vårdnadshavarna har möjlighet att komma med synpunkter antingen skriftligen eller vid 

föräldraråd eller föräldramöten, samt vid kontakt med skolpersonal. Vidare diskuteras 

planen vid föräldraråd.  

Förankring av planen: Planen ska presenteras för personal vid arbetslagsträff i samband 
med läsårsstart. Elever ska delges planen i samband med läsårsstart vilket mentor ansvarar 
för. Planen diskuteras på klassråd och i vårt värdegrunds arbete kontinuerligt under läsåret.  
Föräldrar informeras av mentor eller Vuxenteam om planen i samband med föräldramöte. 
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2. Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats:  Skol- och fritidspersonal  gick igenom 
"Främjande insatser” och ”Förebyggande åtgärder" i likabehandlingsplanen och granskade 
hur vi arbetat med det under året. Skol- och fritidspersonal studerade sedan elevsvaren från 
trivselenkäten och enkäten "Otrygga platser"(genomförda i april-16). Utvärderingen har 
gjorts både på vuxenteam -träffar samt tillsammans med arbetslaget.  

Utvärderingen av föregående läsårsplan har diskuterats och utvärderats i arbetslaget. 
Utifrån hur den planen fungerat har det nya årets plan arbetats fram. Utvärdering har även 
skett utifrån svaren i elevernas trivselenkäter och otrygga platser undersökningar. Eleverna 
har fått reflektera över resultaten i trivselenkäterna och otrygga platser undersökningen och 
de har diskuterat vad som är viktigt att fortsätta arbeta med.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: Arbetslaget i Byarums skola. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan:  

Arbetet med att fler elever ska känna till och koppla vårt värdegrundsarbete till ordet 

Likabehandlingsplan har gett ett gott resultat då 33 av 37 elever i F-3 kan förklara vad 

Likabehandlingsplan betyder. Skol- och fritidspersonal har använt ordet 

”Likabehandlingsplan” i allt arbete med värdegrund-alla har rätt att må bra på sin skola. 

Tillsammans har eleverna F-3 gjort en egen schysst presentation med hjälp av sina händer 

som blev tydlig och lätt för eleverna att förstå och komma ihåg. 

Skol- och fritidspersonal arbete med att skapa arbetsro har fungerat bra. Eleverna 

uppskattar metoden med grön-röda korten och vår klocka gör eleverna snabbt 

uppmärksamma på instruktioner för lektionen och att de skapar trivsel och arbetsro i 

klassrummet.  Skol- och fritidspersonalen vill fortsätta vårt arbete med att göra eleverna mer 

medvetna kring arbetsro och att fler elever tycker att det alltid är arbetsro. 

Under läsåret 2015/2016 har skol- och fritidspersonaltillsammans med eleverna arbetat med 

filmerna vänner från Ur. Eleverna har blivit uppmärksamma på hur känslor beskrivs och hur 

det går att påverka ”handlingen” genom hur man bemöter och säger till varandra. Eleverna 

är mer medvetna om att använda sin röst på rätt sätt och reagerar när någon använder 

otrevliga kommentarer och röstlägen som vi nu kan diskutera direkt. 

Skol- och fritidspersonal reflekterar över att vi är medvetna om att rastvärdsaktiviteter är 

viktiga och det är viktigt att rastvärden är synlig. Skol- och fritidspersonalen har observerat 

och lyssnat in elevernas intresse för olika aktiviteter, skol- och fritidspersonal har diskuterat 

tillsammans med eleverna om regler på gemensamma lekar så att det blir trevligt för alla. Vi 

minskar ev stoppar lekar där vi ser att inte alla elever mår bra och det blir mycket regler och 

känslor att reda ut efter rasterna. 
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Eleverna har deltagit  genom att besvara trivselenkäten och otrygga-platser-

undersökningen. Eleverna utvärderar veckan tillsammans i samband med 

klassråd/fredagssamling så vi hela tiden pratar med eleverna kring situationer som är 

aktuella i vårt värdegrundsarbete.  

 

Under läsåret 2014/2015 var det många elever som inte visste vad Likabehandlingsplan var 

eller vilket arbete den var kopplad till tex värdegrund-bra kompis-värdeord. På Byarums  

skola tycker skol- och fritidspersonal  det är viktigt att alla elever förstår vad som händer när 

man kränker någon och vad det blir för konsekvenser. Skol- och fritidspersonalen arbetar 

regelbundet med våra värdeord och visar på vikten att vara en bra kompis och hur man kan 

vara det.  

Under läsåret 2015/2016 har skol- och fritidspersonal arbetat mycket med att tydliggöra och 

använda ”Likabehandlingsplanordet” i allt vårt arbete med värdegrund. Eleverna har gjort 

klassens egen schysst presentation med hjälp av sina händer. Skol- och fritidspersonal 

kommer sedan att använda den i skolan- och fritidshemmets värdegrundsarbete och när vi 

informerar föräldrarna om vårt Likabehandlingsplans arbete. 

Skol- och fritidspersonalen uppmärksammar att vårt främjade arbete med trevligt språk är 

viktigt då skol- och fritidspersonal märker små perioder då vissa grupper har svårt att lösa 

själva och de blir ledsna för otrevliga röster/kroppspråk används. Otrevliga röster och 

kroppspråk är viktigt att förklara/arbeta med då det också påverkar eleverna att våga säga 

vad de tycker. Arbetet med filmerna vänner från Ur har varit bra att arbeta/reflektera kring. 

Eleverna märker tydligt hur någons bemötande kan påverka den andre. Några elever har fått 

egen handledning i grupp vid 3-4 tillfällen för att reda ut och förklara känslor efter samtalen 

har det sedan varit en bra period. 

 

- 100% tycker sin skola är bra och är nöjd med skolans regler.  

- 89,2% vet vad Likabehandligsplan betyder. 

- Fler elever mår bättre med andra elever i sin klass och på skolan. 

 

Enligt vårens trivselenkät framkommer det att eleverna oftast vågar säga vad de tycker. Skol- 

och fritidspersonal vill att fler elever alltid vågar säga vad de tycker. Skol- och fritidspersonal 

vill uppmärksamma eleverna på att det finns olika sätt att tycka till. All skol- och 

fritidspersonal arbetar för ett klimat där alla vågar säga vad de tycker, bjuda in flera i 

samtalet, öva/ träna sig att prata inför grupp. 

Årets plan ska utvärderas senast: 2017-05-30  
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Beskriv hur årets plan ska utvärderas:  

Trivselenkät och otrygga platser undersökning ska genomföras med eleverna under 
vårterminen. Otrygga-platser-undersökning genomförs även en gång i november.  
Elever ska delges resultatet från undersökningarna och ges möjlighet till att uttrycka 
förbättringsområden samt ev. åtgärder. Föräldrarna ska delges resultatet från 
undersökningarna och ges möjlighet att uttrycka förbättringsområden samt ev. åtgärder.  
Tid ska avsättas för vuxenteam att planera genomförandet av utvärderingen. Tid ska avsättas 
i arbetslaget att diskutera utvärdering av planen. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas: Rektor i samarbete med Vuxenteamet 
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Främjande insatser 

Namn: Trevligt språk 

Områden som berörs av insatsen:  

Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning 

Mål och uppföljning: Det ska råda ett gott socialt samspel mellan elever och att ett vårdat 
språk används mellan dem. 

Insats: Genomgång av Likabehandlingsplanen med eleverna. Samtal och arbete med 
eleverna tillsammans med vuxna kring att vara en bra kompis. Att känna glädje tillsammans 
genom grupparbete och lekar.  

Ansvarig: Arbetslaget 

Datum när det ska vara klart: 2017-08-19 

 

 

Namn: Likabehandlingsplan 

Områden som berörs av insatsen:  

Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning 

Mål och uppföljning: Alla elever känner till att vårt värdegrundsarbete ”heter” 
likabehandlingsplan. 

Insats: Introducera f-klass i vårt värdegrundsarbete. Göra ordet tydligt i samband med allt 
vårt arbete kring likabehandlingsplanen. Att eleverna hör och ser ordet regelbundet. 
Använda oss av Elevernas egna Schysst-material och ev utveckla med nya uppdrag. Att 
eleverna får tydlig handledning vad som händer om man kränker någon annan. 

Ansvarig: Arbetslaget 

Datum när det ska vara klart: 2017-08-19 
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Namn: Värdeordsarbete 

Områden som berörs av insatsen:  

Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning 

Mål och uppföljning: Eleverna ska känna sig trygga, respekterade och känna glädje på vår 

skola och på fritids. Värdeorden respekt, trygghet och glädje ska genomsyra verksamheten.   

 Insats: Skol- och fritidspersonal introducerar nya elever och fortsätter med 

värdegrundsarbetet  genom låta eleverna diskutera och arbeta med orden på olika sätt. Skol- 

och fritidspersonal ska tillsammans med eleverna göra orden levande i våra trivsel-

/ordningsregler.  

Ansvarig: Arbetslaget 

Datum för när det ska vara klart: 2017-08-19 

 

 

Namn: Vuxenledda rastaktiviteter 

Områden som berörs av insatsen:  

Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning 

Mål och uppföljning: Ett gott socialt samspel mellan barnen, det ska inte förekomma 
kränkningar och att skapa ett lugn för eleverna på rasterna. Skol- och fritidspersonal följer 
upp genom kontinuerliga klassråd och via trivselenkäten våren 2017. 

Insats: Fritidspedagogerna är alltid värdar på rasterna och planerar och håller i 
rastaktiviteter.  Elever med stöd av personal planerar en rastaktivitet. 

Ansvarig: Arbetslaget 
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3. Kartläggning 

 

Kartläggningsmetoder: Pedagoger använder två olika enkäter som används varje läsår. Den 
ena handlar om otrygga platser i och vid Byarums skola. Den andra enkäten tar upp frågor 
utifrån de olika diskrimineringsgrunderna, samt kränkande behandling.  
 
Fritidspedagogerna har huvudansvaret för rastvärd/rastvärdsaktiviteter och är ute med 
eleverna varje rast och då ingår observationer av aktiviteter och lek.  
 
Varje vecka inhämtas elevernas synpunkter på hur deras vecka har varit genom reflektion 
under klassrådet. 
 
Likabehandlingsarbetet är en återkommande punkt på varje AE-konferens. 

Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, 
Religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen: Trivselenkäten är genomförd centralt i 
kommunen.  En del frågor kan eleverna förklara med fritextsvar. Otrygga platser 
undersökning och utvärdering på klassråden. 
 
Hur personalen har involverats i kartläggningen: 

Arbetslaget har lämnat synpunkter på enkäten.  
Arbetslaget har bearbetat kartan om otrygga platser.  
Arbetslaget gör själva rastvärds schemat.  
Rektor ser till att få med punkter om likabehandlingsärenden på personalkonferenser.  
Enkätsvaren har analyserats av arbetslaget. 

Resultat och analys:  

Enligt trivselenkäten som gjordes med eleverna framkom många positiva resultat.  Exempel 

på dessa är att: 

 

- 100% mår bra med de vuxna på skolan. 

- 81,1% tycker att det oftast att det är arbetsro på lektionerna, 10,8 % tycker att det 

alltid är arbetsro. 

- Eleverna tycker att flickor och pojkar behandlas lika på både skolan och 

fritidshemmet. 
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Årets trivselenkät visar att elever på Byarums skola trivs bra på sin skola och att de är nöjda 

med skolans regler. Alla elever känner sig trygga med de vuxna på skolan och tycker att de 

bemöts med ett trevligt språk. Skol- och fritidspersonal vill fortsätta att arbeta med att göra 

eleverna medvetna hur de bemöter varandra och hur de använder sin röst utan att kränka 

någon. Att skol- och fritidspersonal i vårt värdegrundsarbete arbetar med att det är okej att 

vara olika. 

 

 

Skol- och fritidspersonal har valt de här frågorna att förbättra 

 

- Att vårt arbete med att alla elever ska må bra på sin skola och att de pratar snäll med 

varandra.( Värdeord) 

- Vi vill att våra elever alltid ska känna arbetsro på lektionerna. (Alltid 10,8, oftast 81,1 

%) 

- Vi vill att våra elever våga säga vad de tycker i  skolan. (59,5% vågar alltid säga vad de 

tycker och 32,4% vågar oftast säga vad de tycker.) 
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4. Förebyggande åtgärder:  

Namn: Våga ge uttryck för olika åsikter 

Områden som berörs av åtgärden: Kön, Etnisk tillhörighet, Religion och trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet 

Mål och uppföljning: Elever ska våga säga vad de tycker i skolan 

Åtgärd: Skol- och fritidspersonal kommer att arbeta med ett tillåtande och öppet klimat där 

vi är medvetna om de barn som behöver bjudas in i samtal och diskussioner. I samband med 

värdegrundsarbetet låta barnen prova olika sätt att tycka till tex att få säga/visa hur man 

tycker utan att någon annan ser/hör. 

Ansvarig: Arbetslaget 

Datum för när det ska vara klart: 2017-08-19  

Namn: Rastvärdsobservationer 

Områden som berörs av åtgärden: Kön, Etnisk tillhörighet, Religion och trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet 

Mål och uppföljning: Eleverna ska kunna lösa små konflikter själva, samt att elever inte ska 

bli kränkta. 

Åtgärd: Personal är lyhörda och observerar elevernas samspel på raster. Att hitta lösningar 

tillsammans t.ex. fotbollsregler, vems tur är det att ha vissa leksaker. Att uppmuntra och ge 

förslag hur eleverna kan lösa situationer utan att göra någon annan ledsen.  

Ansvarig: Arbetslaget 

Datum för när det ska vara klart: 2017-08-19 

Namn: Motverka förekomsten av kränkande ord mellan elever 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, 
Funktionsnedsättning och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma kränkande ord mellan elever.  
Uppföljning sker vid trivselenkät som genomförs vid vårterminen. 

Åtgärd:  
Reagera så fort man hör något och säga till.  

Ansvarig: Arbetslaget 

Datum när det ska vara klart: 2017-08-19 
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Namn: Främja trygghet på raster 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Alla ska känna sig trygga på skolgården. Åtgärden följs upp vid skolans 
trivselenkät och på klassråden. 

Åtgärd:  

Rastvärdar finns varje rast. Se över rastvärdsschemat kontinuerligt och ändra efter behov. 

Motivera åtgärd: 
Arbetslaget har en tydlig gång för hur händelser som uppstår ska bemötas och bearbetas.  
I enkätsvaren framkom att några kände sig otrygga på skolgården. 

Ansvarig: Arbetslaget 

Datum när det ska vara klart: 2017-08-19 

 

Namn: Skapa arbetsro på lektionerna 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Alla ska känna att de har arbetsro på lektionerna. Att göra rätt saker. 
Eleverna ska få utvärdera arbetsron regelbundet för att göra dem medvetna. Ska följas upp 
vid skolans trivselenkät. 

Åtgärd:  I värdegrundsarbete ska  eleverna  få reflektera kring arbetsro. Göra eleverna 

medvetna att olika arbeten tillåter olika ljudnivå. Använda  kort med siffror som visar tex tyst 

arbete, samtal småprat två/två, grupparbete osv.   

Fortsätta med röd/gröna korten, en struktur som eleverna uppskattar och känner till. Att 
eleverna utvärderar arbetsron på lektionerna, dagen, veckan osv. 

Pedagoger genomför samtal med eleverna om hur lugn och ro skapas på lektionerna och vad 
det innebär med lugn och ro. Att grönt och rött kort används. Rött kort betyder jag behöver 
hjälp och under tiden har eleven ett annat arbete att jobba med, detta för att slippa sitta och 
bara vänta och då ev. störa sina klasskompisar. 

Motivera åtgärd: 
Alla elever har rätt att känna arbetsro för att kunna lära sig så mycket som möjligt, nå målen 
och ha en bra trivsel i klassrummet. 

Ansvarig: Arbetslaget 

Datum när det ska vara klart: 2017-08-17 
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6. Rutiner för akuta situationer 

Policy: Det ska vara nolltolerans mot trakasserier och kränkningar på vår skola. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: Rastvärdsschema är 
upprättat där minst en vuxen finns kring eleverna under rast, detta för att ha en god uppsikt 
över alla platser där eleverna befinner sig men också för att bidra till trygghet.  
 
Elever har kunskap om var de kan söka närmsta vuxen under raster. Elever informeras om 
ansvaret att berätta för en vuxen på skolan om de känner till att trakasserier eller 
kränkningar förekommer.  
 
Vårdnadshavare informeras om ansvaret att kontakta skolpersonal då deras barn berättar 
om att hen blir utsatt för trakasserier eller kränkningar likväl som en kamrat på skolan.  

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till:  

På skolan har samtliga anställda ansvar för att ta emot information som elever eller föräldrar 
kommer med kring kränkningar eller trakasserier. Mentor för den drabbade ska informeras 
snarast.  
 
På skolan finns en person som ingår i rektorsområdets Vuxenteam grupp som arbetar med 
frågor som rör planen. Vuxenteam kan av mentorer kopplas in i utredningsarbetet i ärenden 
som rör kränkande behandling eller diskriminering.  
 
Den som ingår i Vuxenteam gruppen på Byarums skola är Katrin Carlsson  och Marina Jozic 
under läsåret 16/17. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever: 

Mentor för den drabbade ansvarar för att utreda händelsen.  
 
1. Rektor informeras om det inträffade av utredande mentor.  
2. Mentor/mentorer för samtal med berörda elever. Vuxenteam kan komma att involveras i 
utredningen.  
3. Berörda vårdnadshavare informeras.  
4. Åtgärder sätts in för att stoppa kränkning eller trakasserier utifrån den information som 
framkommit vid samtal med berörda samt vårdnadshavare.  
 
Detta skall göras skyndsamt. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal:  

Rektor ansvarar för utredning då personal kränkt elev.  
 
1. Rektor leder utredningen eller delegerar ansvaret till annan personal.  
2. Samtal förs med drabbad elev och dennes vårdnadshavare informeras.  
3. Samtal förs med den personal som utsatt eleven av rektor eller delegerad personal.  
4. Åtgärder sätts in utifrån den information som framkommit i samtal med den drabbade, 
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dennes vårdnadshavare och den personal som utfört kränkningen.  
5. Dokumentation sker av rektor alt. av rektor delegerad personal. 

Rutiner för uppföljning: 

Uppföljning av åtgärden ska ske inom senast 1 vecka efter att åtgärder satts in. Uppföljning 
av åtgärder ska ske kontinuerligt vid allvarlig händelse tills dessa att kränkningar eller 
trakasserier upphört. 

Rutiner för dokumentation: 

Utredningen startas utifrån den elev som har drabbats av kränkning eller trakasserier. 
Mentor till den drabbade eleven ansvarar för dokumentationen.  
1. Mentor gör anmälan till rektor på blanketten "Anmälan om kränkande behandling".  
2. Mentor dokumenterar på blanketten "Mentors utredning vid kränkande behandling eller 
diskriminering" vid händelser som bedöms vara bagatellartade.  
Mentor samt Vuxenteam dokumenterar på blanketten "Utredning gällande kränkande 
behandling eller diskriminering" vid händelser som uppfattas som allvarliga.  
4. Skadeanmälan ska skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. Polisanmälan kan 
övervägas om händelsen har brottslig karaktär. Anmälan till socialtjänsten ska göras då 
situationen bedöms falla inom anmälningsplikten. 

Ansvarsförhållande: 

Rektor ansvarar för att anmäla att kränkning eller trakasserier skett i verksamheten till BUN.  
Mentor ansvarar för att utreda kring den elev som drabbats för kränkning eller trakasserier.  
Annan pedagog eller Vuxenteam kan involveras i utredningsarbetet. 
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Bilagor 

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 ”utländska” egenskaper. Det 

kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”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 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. 

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

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

 Carl blir ofta kontaktad via sociala medier av elever på skolan. De skriver kränkande saker 

om honom. 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 fäller en kränkande kommentar till Lisa. 

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] 

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.  
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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] 

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] 

 Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. 

Läraren vill inte ge Maria högsta betyg, 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 en kyrka, 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] 
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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 Handisams 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] 

 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: 

 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.  
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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 
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Implementeringsplan läsåret 2016/2017 
 
Augusti/januari Information till all personal om likabehandlingsplanen och planen mot 

kränkande behandling vid varje terminsstart. Genomgång av 
dokumentationsrutiner samt organisationsförändringar. 

  Ansvar: Rektorer och kurator/Vuxenteam 
 
Augusti/september Information till föräldrar på föräldramöten.  
  Likabehandlingsplanen mailas till vårdnadshavare.  

Information till elever under klassrådstid. Utarbetande av 
ordningsregler i resp klass. Sammanställning sker och ordningsregler för 
resp. skola utarbetas. Dessa utgår från värdegrundsorden. 

  Ansvar: Mentorer/Arbetslag 
 
Oktober  Utbildning och uppstart för Vuxenteam. 
  Ansvar: Rektorer och kuratorer 
 
November  Trygga-platser-undersökning genomförs 

Ansvar: Vuxenteam förbereder undersökningen, mentorerna genomför 
den. 

  
Januari/Februari Träff med övrig personal för information och diskussion.  
  Ansvar: Kuratorer 
 
Februari Planerna lyfts vid föräldraråd och diskussion sker utifrån 

diskussionfrågor. Synpunkter hämtas in.  
  Ansvar: Rektorer/pedagoger 
 
Mars Kartläggning för att kunna utvärdera Likabehandlingsarbetet genomförs 

i alla årskurser på samtliga enheter. Sammanställning görs och 
framkommer det att behov finns av akuta insatser så sätts dessa in 
omgående.  
Ansvar: Vuxenteam förbereder enkäten och undersökningen, 
mentorerna genomför enkäten och undersökningen. Vuxenteam  
analyserar undersökningarna när de är genomförda och sammaställer, 
samt för en dialog med arbetslagen och ansvarig rektor om vad som 
framkommit och vilka åtgärder som behöver vidtas.  

 
Samtal i klasserna om planerna och ordningsregler, hur ser det ut idag, 
vilka åtgärder upplevs fungera samt är viktiga att bibehålla? 

  Ansvar: Mentorer 
 
 
April Utvärderingsdag för Likabehandlingsgruppen, arbete påbörjas med 

nästkommande läsårs planer. 
  Ansvar: Rektor och kuratorer 
 
Maj/Juni Sammanställning av kommande läsårs planer. Synpunkter inhämtas från 

arbetslag, rektorer samt övrig personal.  
 


