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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Gymnasieskola 

Ansvariga för planen 
Likabehandlingsgruppen: Rektor: Eva Rindestig-Sandström, Kurator: Elin-Amanda Brantmo, Jason O 

Halloran, SYV: Anette Ekström, Lärare: Elin Jonsson, Lärare: Alicia Alvarez 

Vår vision 
På Östersunds gymnasieskola skall ingen diskriminering, inga trakasserier, eller kränkande 

behandling förekomma. Våra elever ska känna sig trygga, respekterade och delaktiga. 

Planen gäller från 
2016-02-25 

Planen gäller till 
2017-02-25 

Läsår 
2016/2017 

Elevernas delaktighet 
Alla elever erbjuds att besvara en trygghetsenkät. Elevrådet är delaktiga i att förankra planen hos 

eleverna.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Aktuell likabehandlingsplan finns tillgänglig på skolans hemsida. 

Personalens delaktighet 
Utifrån den årliga trygghetsenkäten utvärderas resultatet av likabehandlingsgruppen och presenteras 

för elevrådet och personalgruppen. 

Förankring av planen 
Varje läsår arrangeras en likabehandlingsdag i samråd med elevrådet för alla nya ettor. 

Likabehandlingsgruppen går igenom likabehandlingsplanen och begrepp med personalgruppen. 

Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida. 
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Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Utvärderingen av planen har tagits upp i likabehandlingsgruppen. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Rektor, SYV, Kurator och lärare. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Ett behov av en ny plan har uppmärksammats. Flera områden behöver utvecklas och 

förtydligas men även nya områden läggas till. Till exempel krävs uppdatering efter nytt 

lagförslag om bristande tillgänglighet. Mer kartläggning behövs. Nystart krävdes och därför 

skrevs planen helt om med hjälp av verktyget "Plan för skolan."  

Årets plan ska utvärderas senast 

2017-02-25 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Likabehandlingsgruppen utvärderar planen på ett systematiskt vis genom exempelvis ett 

formulär som behandlas med arbetslagen. Frågor att använda: Har vi gjort det vi bestämde i 

förra årets plan? Vad blev effekten av förra årets insatser på skolan? Vilka erfarenheter tar 

vi med oss i arbetet med årets plan? Elevrådet utvärderar genom samtal i grupp. Styrkor 

och förbättringsområden lyfts fram. Om åtgärden inte blev genomförd motiveras varför. 

Svaren från trygghetsenkäten analyseras och utgör grund för utvärderingen. Nya mål och 

åtgärder skrivs in i kommande plan. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Rektorn har det yttersta ansvaret. Likabehandlingsgruppen organiserar och genomför 

utvärdering av planen. 
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Främjande insatser 

Namn 

Skolans främjande arbete mot diskriminering 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade av såväl andra elever som vuxna på skolan.  

Insats 

Vuxna på skolan strävar efter att använda utbildningsmaterial som är normkritiska utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna. Utbildningsmaterialet kan exempelvis belysa olika typer av familjebildningar, 

funktionsnedsättningar, trosuppfattningar, etniciteter och/ eller olika kön. 

Ansvarig 

All personal på skolan. Huvudansvaret ligger på rektor. 

Datum när det ska vara klart 

Arbetet pågår under hela läsåret. 

 

Namn 

Främja likabehandling utifrån religion eller annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 

Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska känna till olika religioner i allmänhet och de stora världsreligionerna i synnerhet. 

 

Eleverna ska ha kännedom om innebörden av religionsfrihet. 

Alla föräldrar ska med förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 

ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen. 

Insats 

Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och att ge personalen kompetensutveckling i 

interkulturell pedagogik. 

I undervisningen belysa hur religioner såsom judendomen och islam bidragit till västerländsk kultur och 

vetenskap. I syfte att skapa religiös och kulturell samexistens tillämpa en undervisningsmetod som betonar 

det gemensamma inom till exempel judendom, kristendom, islam, buddism, sikhism och hinduism. 
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Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om olika 

religiösa grupper som kan förekomma i media eller läromedel. 

Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa 

föreställningar om olika religiösa grupper. Detta är även angeläget vid studie- och yrkesvägledning inför val 

av kurser och praktikplatser samt fortsatt utbildning och framtida yrkesval. 

Ansvarig Alla på skolan. 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn 

Främja likabehandling av könstillhörighet 

Områden som berörs av insatsen 

Kön 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska ha kunskap om normer och samhälleliga villkor som har funnits och finns för människor utifrån 

könstillhörtillhörighet. 

Insats 

Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och att ge personalen kompetensutveckling i 

genuspedagogik. 

Satsa på att ge tjejer och killar lika stort inflytande över verksamheten – och lika stort utrymme. I 

undervisningen kan man till exempel genomföra talrundor, något som gynnar alla. 

Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa 

könsroller. Detta är även angeläget vid studie- och yrkesvägledning inför val av kurser och praktikplatser 

samt fortsatt utbildning och framtida yrkesval. 

Tillsammans med eleverna analysera och diskutera vilka fördomar och stereotypa föreställningar om kön 

som kan förekomma i media eller läromedel. 

Stärka elevernas förmåga att värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever och att stärka 

deras självkännedom genom åldersanpassad sexualkunskap. 

Ansvarig Alla på skolan 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn 

Främja likabehandling utifrån könsidentitet eller könsuttryck 

Områden som berörs av insatsen 
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Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska känna till begreppen könsöverskridande identitet- och uttryck och vad detta innebär. 

Eleverna ska ha kunskap om de samhälleliga villkor som har funnits och finns för människor med olika 

könsidentiter och uttryck. 

Insats 

Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och att ge personalen kompetensutveckling på 

detta område. Det är viktigt att det finns kunskap och medvetenhet om unga transpersoners situation och 

livsvillkor hos de anställda och inom elevvården. 

Prata om transfrågor och normer kring kön i klassrummet. Tänk över syftet med arbetet i tjej- och 

killgrupper. Var medveten om att det kan innebära en risk för att elever upplever arbetssättet som 

missgynnande och kränkande. 

Stötta och bistå elever som vill komma ut som transpersoner i skolan. När det gäller omklädningsrum i 

skolan: vissa skolor låter en del elever byta om i lärarens omklädningsrum, andra har tre omklädningsrum 

(tjejer, killar, blandat). Hytter eller toaletter med dusch är ett annat alternativ. 

Ansvarig Alla på skolan 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn 

Främja likabehandling utifrån etnisk tillhörighet 

Områden som berörs av insatsen 

Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska ha kunskap om samhälleliga villkor som har funnits och finns för människor utifrån etnicitet. 

Insats 

Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och att ge personalen kompetensutveckling i 

interkulturell pedagogik. 

Belysa rasismens idéhistoria och vilka effekter den haft på det svenska samhället. Det gäller inte minst i 

behandlingen av de nationella minoriteterna i Sverige, både historiskt och i nutid. 

Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om olika etniska 

grupper som kan förekomma i media eller läromedel. 

Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa 

föreställningar om olika etniska grupper. Detta är även angeläget vid studie- och yrkesvägledning inför val av 

kurser och praktikplatser samt fortsatt utbildning och framtida yrkesval. 

Uppmärksamma elevers flerspråkighet på ett positivt sätt, till exempel genom att ge 

modersmålsundervisningen utrymme och resurser i skolans verksamhet för att på så sätt synliggöra och 
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höja statusen på den undervisningen. 

Ansvarig Alla på skolan 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn 

Främja likabehandling utifrån funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 

Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska ha kunskap om de samhälleliga villkor som har funnits och finns för människor med olika 

funktionsnedsättningar 

Insats 

Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och att ge personalen kompetensutveckling i hur 

samhället och skolan förmedlar normer kring funktionsförmåga och funktionsnedsättningar. 

Anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att alla elever kan delta. Det kan handla om 

att hitta sätt att kunna hänga med på aktiviteter eller utflykter. På så sätt visar skolan genom handling att 

alla elever är lika mycket värda. 

I undervisningen belysa olika reformer som haft betydelse för utvecklingen av rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.  

Ansvarig Alla på skolan 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn 

Främja likabehandling utifrån olika sexuella läggningar 

Områden som berörs av insatsen 

Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska ha kunskap om normer och de samhälleliga villkor som har funnits och finns för människor med 

olika sexuella läggningar. 

Insats 

Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och kompetensutveckla personalen i 

queerpedagogik och hur skolan förmedlar normer om sexuell läggning. 

Ta upp homo- och bisexualitet ämnesintegrerat i till exempel samhällskunskap, svenska, historia, matematik 
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och engelska. Det kan till exempel göras genom att belysa olika reformer för homo- och bisexuellas 

rättigheter eller att använda samkönade par i räkneexempel om ränta på husköp och liknande. 

Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om människor 

baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media eller läromedel. 

Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa 

föreställningar som baseras på sexuell läggning. Detta är även angeläget vid studie- och yrkesvägledning 

inför val av kurser och praktikplatser samt fortsatt utbildning och framtida yrkesval. 

Ansvarig Alla på skolan  

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn 

Främja likabehandling utifrån ålder 

Områden som berörs av insatsen 

Ålder 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska ha kännedom om sina rättigheter och möjligheter i samhället. 

Insats 

Tillämpa ett normkritiskt perspektiv vid planering av undervisning, aktiviteter med mera. Finns det risk för 

att förväntningar kring en viss ålder styr planeringen på bekostnad av barns eller elevers individuella 

förutsättningar? 

Tillsammans med eleverna analysera och diskutera om det i skolan finns normer kring ålder som är extra 

påfallande, exempelvis att äldre i verksamheten får förmåner som de yngre inte får, och som kan skapa 

hierarkier. 

Ansvarig Alla på skolan  

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn 

Främjande arbete för att motverka kränkande behandling 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska ha kännedom om vad kränkande behandling innebär. 

Eleverna ska ha kännedom om skolans arbete för att motverka kränkande behandling. 



9 
 

Eleverna ska ha kännedom om sina rättigheter. 

Eleverna ska ha kunskap om vart de ska vända sig om de ansett sig blivit utsatt för kränkande behandling. 

 

Insats 

Träna elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde oavsett exempelvis utseende, ekonomisk 

status, kroppsstorlek och personlig stil. 

Använda metoder såsom värderingsövningar för att belysa olika värdegrundsfrågor. 

Se till att elevernas väl och trivsel är en fråga som rör all personal. Att ha lokaler och mötesplatser där elever 

och personal träffas och umgås på lektionsfri tid främjar sammanhållningen och gemensam trivsel. 

Ansvarig Alla på skolan 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn 

Främja trivsel och trygghet på skolan 

Mål och uppföljning 

Alla elever ska trivas på skolan. 

Insats 

De främjande insatserna handlar om att stärka de positiva förutsättningar för trygghet och goda 

demokratiska värderingar som finns i verksamheten. 

 

På Östersunds gymnasieskola sitter elevernas konstnärliga arbeten uppsatta i skolans lokaler. Elvernas 

arbeten visas upp och skapar en hemtrevlig miljö. 

 

Elever och personal har gemensam fika på förmiddagarna i skolans fik. En möjlig mötesplats för alla på 

skolan varje dag. 

 

Gemensamma aktiviteter i början på varje termin. 

 

Friluftsdagar ordnas två gånger per år där både elever och personal deltar. 

 

Östersunds Gymnasieskola är en liten skola som med en tydlig vision om nolltollerans mot kränkningar och 

diskriminering har goda förutsättningar att skapa och förstärka en positiv ÖG-anda som skapar ringar på 

vattnet. Detta kan alla på skolan bidra till året runt. 

 

Ansvarig Alla på skolan  

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

Främja likabehandling utifrån nya diskrimineringsgrunden bristande 

tillgänglighet 

Mål och uppföljning 

Ingen elev ska diskrimineras av skolan på grund av bristande tillgänglighet. 

Insats 

Se över skolans verksamhet utifrån den nya diskrimineringsgrunden bristande tillgänglighet och undanröj 

risker för att elever blir missgynnade på grund av bristande tillgänglighet. Detta gäller på individ- grupp och 

organisationsnivå. 

Krävs allmänna åtgärder för att göra studiemiljön tillgänglig för alla? Det kan vara bra att se över såväl ute- 

och inomhusmiljön. Det är lätt att bara tänka på rullstolsburna elever, men glöm inte andra 

funktionsnedsättningar som till exempel hörsel- och synskador, astma,  diabetes, dyslexi, allergi och ADHD. 

Beakta särskilt pedagogisk tillgänglighet. 

Tillgänglighet i vidare bemärkelse handlar dock inte bara om ta bort fysiska hinder och att ha tillgängliga 

lokaler. Det handlar också om pedagogisk tillgänglighet. Verksamma i skolan måste ha kunskap om 

alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Det handlar om att se alternativ för att stärka 

elevers delaktighet och ha respekt för individen, i stället för att acceptera hinder som utestänger. Det 

handlar även om social tillgänglighet så att det går att delta i alla aktiviteter. 

Ansvarig Alla på skolan  

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

Kartläggningsmetoder 

Samtal 

 

Enskilda samtal första veckan. 

Mentorssamtal. 

Utvecklingssamtal varje termin. 

Möjlighet till samtal med personalen varje dag efter behov. 

Enkäter 

 

Varje läsår får eleverna besvara en trygghetsenkät som en del i kartläggningen för att mäta elevernas 

trivsel på skolan. 

Enkäten tar upp områdena trygghet, trivsel och studiemiljö, elevers inflytande, kränkande 

behandling, trakasserier och diskriminering. 

I enkäten ingår frågor som tar upp var och en av diskrimineringsgrunderna och olika former av 

trakasserier såsom trakasserier som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. 

Enkäterna innehåller också frågor om diskriminering, till exempel om det finns några arbetssätt eller 

regler som kan upplevas som orättvisa och diskriminerande utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna. 

Incidentrapporter 

 

Inför arbetet med planen mot kränkande behandling för Östersunds gymnasieskola har det gångna 

läsårets dokumentation av incidenter av trakasserier och kränkande behandling gåtts igenom. 

Genomgång av rutiner och regler 

Arbetet med att förebygga diskriminering handlar mycket om att kritiskt granska de rutiner och 

bestämmelser som redan finns. Det handlar om att gå igenom alla rutiner och bestämmelser på 

skolan på såväl individ-, grupp- som verksamhetsnivå. 

Skolan har sett över rutiner och gjort några förtydliganden. 

Fler kontaktvägar till skolans personal för att anmäla fall av kränkningar har uppmärksammats. 

Ordningsregler finns att läsa på fler ställen på skolan samt på hemsidan. 

Rökförbud vid entrén har uppmärksammats tydligare genom skyltar. 

Ett årshjul för likabehandlingsgruppens arbete har skapats. 
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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 besvarat en trygghetsenkät, haft enskilda samtal första veckan på läsåret samt haft 

enskilda- och mentorsvisa samtal. 

Elevrådet har varit delaktiga på likabehandlingsdagen och ansvarat för två pass om likabehandling. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalgruppen har fått ta del av resultatet från trygghetsundersökningen och reflekterat kring 

dessa på ett personalmöte. Vidare sker arbetet i likabehandlingsgruppen med att ta fram insatser 

baserade på elevernas svar i trygghetsenkäten. 

 

Resultat och analys 
De två senaste trygghetsundersökningarna har jämförts och utgör grunden för resultatet i denna del. 

Då denna plan är helt ny i sin utformning har ingen riktig analys kunnat göras i jämförelsen med 

tidigare plan och dess insatser på skolan. Analys kommer att kunna göras mer utförligt vid 

revideringen av denna plan, då det nu finns en aktuell plan med uppsatta mål där vi kan ställa frågor 

såsom: Har vi genomfört det vi föresatt oss och hur blev det? 

 

Trygghetsenkäternas områden och svar: 

Trygghet 

Av eleverna känner sig 97 % trygga med att göra sin röst hörd i mentorsgruppen och 91 % med att 

göra sin röst hörd i klassen. Jämfört med föregående undersökning så är detta en ökning från 92 % i 

mentorsgruppen respektive 89 % i klassen. 

 

Cirka 94 % upplever stämningen i korridoren som bra, 4 % som mindre bra och 1 % som dålig. Detta 

är en liten ökning från 92 % i föregående undersökning, dock är det några fler som uttrycker den vara 

dålig jämfört med föregående undersökning. I enkäten framkom att otrygga platser på skolan är: 

Plaza, Kafeterian, Toaletterna, Klassrummen och Entrén (pga. rökning). I den senaste undersökningen 

uttryckte endast 4 % att det finns områden som känns mer otrygga än andra jämfört med 8 % i 

föregående undersökning. Insatsen med närvarande vuxna i matsalen bör kunna kopplas till denna 

minskning. 

Slutsats: Visar på vikten av fortsatt närvaro av personal i fiket och på Plaza. 

 

22 % av eleverna uppger att de inte har någon vuxen att vända sig till om de blivit trakasserade eller 

kränkta av någon på skolan. En mycket hög siffra som dessutom ökat sedan föregående 

undersökning då den låg på 20 %. 

15 % uppger även att de inte har förtroende för personalen på skolan, en ökning från 13% i 

föregående undersökning. 

Slutsats: Här ser vi ett stort förbättringsområde som behöver åtgärdas och kopplas till flera olika 
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förebyggande insatser, se tex ökad närvaro och tillgänglighet. 

 

Trivsel och studiemiljö 

Cirka 93 % av eleverna uppger att de trivs i klassen vilket är likvärdigt med föregående undersökning. 

Cirka 66 % av eleverna upplever studiemiljön i klassrummet som bra, cirka 30 % som mindre bra och 

cirka 5 % som dålig. Detta är en klar försämring jämfört med föregående undersökning där 70 % 

uttryckte att den var bra, 29 % mindre bra och endast 1 % svarade att den var dålig. 

Förbättringsåtgärder som framkom i enkäten är bättre placering av borden i klassrummen, 

bekvämare stolar, varmare klassrum, fler och bättre utrymmen där grupper kan samlas och umgås. 

Det uttrycks att det är för stora klasser och för lite tillgång till lärarhjälp, att det pratas för mycket 

under undervisningen vilket gör det svårt att fokusera under lektionerna. Både fysiska och 

psykosociala insatser behövs här, se Studiemiljö under förebyggande insatser. 

 

Inflytande  

När det gäller inflytande över sin skolgång och möjlighet att påverka undervisningen upplever cirka 

15 % av eleverna att de har möjlighet att påverka till stor del, 76 % till viss del och 9 % att de inte alls 

har möjlighet att påverka undervisningen. Frågan ställdes ej i tidigare undersökning vilket gör det 

svårt att jämföra resultatet. Att nästan en av tio svarar att de inte alls upplever att de har möjlighet 

att påverka är viktigt att ta på allvar och kopplas till de förebyggande insatserna lyhördhet samt 

vikten av att involvera elevrådet. 

 

Cirka 15 % av eleverna upplever att läraren inte tar hänsyn till deras åsikter under lektionerna. Detta 

är en ökning från 8 % i föregående undersökning och är något som behöver uppmärksammas. 

Kopplas till insats ökad dialog. 

 

Diskriminering  

Cirka 2 % av eleverna uppger att de ofta, 7 % vid något tillfälle och 91 % att de aldrig blivit 

diskriminerade av skolan. Andelen som uttrycker att de ofta blivit diskriminerade är likvärdig med 

föregående undersökning, dock har en klar förbättring skett bland de som uttryckt att de någon gång 

diskriminerats. Det var i föregående ca 14 % och i senaste hälften så många. Av enkäten framkom att 

eleverna uppgav att de blivit diskriminerade till följd av sin Könsidentitet, sexuella läggning, etnicitet. 

En allvarlig signal, kopplas till flera insatser under främjande, förebyggande och åtgärdande. 

 

Trakasserier  

Könstillhörighet Cirka 1 % av eleverna uppger att de ofta och 3 % vid något tillfälle trakasserats. 

Likvärdigt med föregående undersökning. 

Etnisk tillhörighet Cirka 1 % av eleverna uppger att de ofta och 

1 % vid något tillfälle trakasseras.  Likvärdigt med föregående undersökning. 

Religion eller annan trosuppfattning Cirka 1 % av eleverna uppger att de ofta och 1 % vid något 

tillfälle trakasseras. 

Sexuell läggning Cirka 1 % av eleverna uppger att de ofta och 1 % vid något tillfälle trakasseras.  

Likvärdigt med föregående undersökning. 

Ålder Cirka 2 % av eleverna uppger att de ofta och 1 % vid något tillfälle trakasseras. Frågan fanns ej 
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med i föregående undersökning. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck Cirka 1 % av eleverna uppger att de ofta och 1 % vid något 

tillfälle trakasseras. Frågan fanns ej med i föregående undersökning. 

Funktionsnedsättning Cirka 1 % av eleverna uppger att de ofta och 4 % vid något tillfälle trakasseras. 

En ökning jämfört med föregående undersökning då 0 % uppgav "ofta" och knappt 4 % uppgav "vid 

något tillfälle". 

 

Kränkande behandling 

Cirka 2 % av eleverna uppger att de ofta blir retade eller kränkta, 4 % att de vid något tillfälle blivit 

retade eller kränkta och 92 % har aldrig blivit retade eller kränkta i klassen. 2 % svarade övrigt. 

Snarlika siffror med föregående undersökning, dock en ökning bland dem som uppgett att de ofta blir 

kränkta i klassen. 2 % jämfört med 0,4 % i föregående. 

På sociala medier uppger cirka 2 % av eleverna att de ofta har blivit retade eller kränkta, 19 % har 

blivit retade eller kränkta vid något tillfälle och 79 % har aldrig blivit retade eller kränkta på sociala 

medier. Detta är en ökning mot föregående undersökning då det var 1 % som uppgett "ofta" och 17 

% som uppgett "någon gång". 

 

Cirka 2 % av eleverna har ofta blivit retade eller kränkt, 9 % har blivit retade eller kränkta vid något 

tillfälle och 89 % har aldrig blivit retade eller kränkta på något annat sätt än i klassen eller på sociala 

medier. Här behövs insatser. Se Att motverka kränkningar under främjande och förebyggande 

insatser. 

 

Avslutande kommentar: Skolan strävar alltid efter att förbättras, genom elevernas svar 

kan vi utläsa flera förbättringsområden. Vi kopplar elevernas svar till de åtgärder som 

redan gjorts och behöver förstärkas, vi fortsätter att göra mer av det som fungerar samt 

lägger till nya åtgärder under förebyggande insatser. 

 

Det förebyggande arbetet på skolan innebär att vi arbetar med aktiva åtgärder för att 

avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som vi bland 

annat har identifierat utifrån den årliga trygghetsenkäten. 

  



15 
 

Förebyggande åtgärder 

Namn 

Att motverka 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 

Det ska inte förekomma någon kränkande behandling mellan varken sig elever eller 

personal och elever, på Östersunds gymnasieskola. 

 

Uppföljning av alla förebyggande insatser görs genom trygghetsenkäten, samtal med 

personal och elevråd. 

Åtgärd 

Det är viktigt att personal alltid reagerar. Alla på skolan ska alltid säga ifrån när någon 

använder ett nedvärderande språkbruk eller gör handlingar som kan uppfattas som 

kränkande. 

Vi genomför två temadagar om likabehandling. En för alla nya elever i årskurs ett och en 

för personalen. På lika behandlingsdagen får eleverna information om skolans arbete 

likabehandlingsarbete och begrepp som kränkande behandling och de olika 

diskrimineringsgrunderna med mera redogörs för. På temadagen har även 

ungdomsmottagningen bjudits in samt att elevrådet och studie- och yrkesvägledaren fått 

hålla varsitt pass för eleverna. 

 

Temadagen följs upp genom återkommande samtal i mentorsgrupperna. 

I början av varje läsår arbetar vi med att stärka sammanhållning i klasserna och arbeta in 

grupperna. 

En åtgärd kopplas till sociala medier. Skolan uppmärksammar risken att bli kränkt på nätet 

genom att fråga eleverna under mentorssamtal eller vid kontakt med elevhälsan. Vidare 

uppmärksammas det i undervisningen. 

Det är viktigt att förankra likabehandlingsplanen och ge information till eleverna att vända 

sig någon personal/likabehandlingsgruppen om de upplevt kränkningar samt att skolan 

har skyldighet att utreda om det förekommit kränkningar på skolan. 
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Motivera åtgärd 

I elevenkäten anger 19 elever att de vid något tillfälle och 5 elever att de ofta har blivit 

retad eller kränkt på något annat sätt i skolan. 

I elevenkäten anger 8 elever att de vid något tillfälle och 5 elever att de ofta har blivit 

retade eller kränkta i sin klass. 

I elevenkäten anger 41 elever att de vid något tillfälle och 4 elever att de ofta blivit retade 

eller kränkta på sociala medier. 

 

Ansvarig Likabehandlingsgruppen och rektor 

Datum när det ska vara klart 2017-02-25 

 

Namn 

Ökad trygghet under hela skoldagen 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 

eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 

Alla elever ska känna sig trygga under hela skoldagen. Denna åtgärd inriktar sig på tiden 

mellan lektionerna såsom lunchen och rasterna. 

 

Uppföljning av alla förebyggande insatser görs genom trygghetsenkäten, samtal med 

personal och elevråd. 

Åtgärd 

Ökad närvaro och synlighet av lärare och övrig personal mellan lektionstid. Detta sker 

genom att personal rör sig mer i korridorerna, har öppna dörrar till arbetsrum då det är 

möjligt, deltar i gemensam fika med eleverna under förmiddagarna samt att det varje dag 

finns personal som går och äter lunch tillsammans med eleverna i matsalen på Plaza. 

 

Den som uppmärksammar någon som röker vid ingången pratar direkt med den det gäller 

och hänvisar till ordningsreglerna för visad hänsyn till alla. 

 

Sociala medier- en ökad uppmärksamhet kring vad som sker på sociala medier behövs för 

att skolan ska kunna finna verktyg att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet. 

Exempelvis kan vi uppmärksamma frågan i de samtal med elever som mentorn eller 
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elevhälsan håller genom att komma ihåg att ställa frågan hur eleven har det på nätet och 

om det förekommit kränkningar där. Gruppen Nätaktivisterna kommer att besöka de som 

läser kommunikation under våren 2016 och håller i ett 3 timmars pass om miljön på nätet. 

Framöver kan det bli aktuellt att de bjuds in att besöka alla klasser. 

 

 

Motivera åtgärd 

I utvärderingen framkommer att andelen som anger otrygga platser på skolan har minskat 

men fortsatt nämns matsalen Plaza, kafeterian, toaletterna och framför skolan när någon 

röker. 

 

Åtgärden med ökad närvaro syftar till att öka förtroendet för personalen vilket 

framkommer är lågt i trygghetsenkäten då 15 procent uppger att förtroende saknas. 

Åtgärden syftar även till att bygga relationer som leder till att fler känner att de har någon 

vuxen de kan vända sig till om de blivit trakasserad eller kränkt, vilket 22% uppgav i 

senaste enkäten att de inte hade. 

 

Sociala medier- I trygghetsenkäten framkommer att 2% ofta och 19% någon gång har 

blivit kränkta på sociala medier. 

 

Ansvarig Likabehandlingsgruppen och rektor. 

Datum när det ska vara klart 2017-02-25 

 

Namn 

Studiemiljön i klassrummen 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 

eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 

Alla elever har rätt till en god studiemiljö. Östersunds gymnasieskola strävar efter att 

skapa en bättre arbetsmiljö för eleverna såväl psykosocialt som fysiskt. 

 

Uppföljning av alla förebyggande insatser görs genom trygghetsenkäten, samtal med 

personal och elevråd. 
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Åtgärd 

Många elever önskar mer arbetsro i klassrummen. En åtgärd är att aktualisera 

ordningsreglerna och påminna om till exempel regler för mobilanvändning. 

 

Skapa en förutsägbarhet i schemaläggningen. Kurser och timplaner ska eleverna få veta 

från början och inte få överraskningar längs vägen. Undvika organisatoriska missar så 

långt det går, allt från hur grupper sätts samman till användande/inköp av läromedel. 

Önskemål om en pedagogisk tanke i schemaläggningen, och lyfta den till den pedagogiska 

personalen. 

 

För en bättre psykosocial miljö i klassrummen framkommer ett behov av ökad lyhördhet 

och mer dialog. Det framkommer en önskan om ökad respekt för olika åsikter och att 

avancerade frågor från läraren riktas allmänt till klassen samt att läraren uppmärksammar 

när ljudnivån blir så hög att arbetsron blir lidande. 

 

För en bättre fysisk miljö i klassrummen kommer följande förbättringsförslag från elever: 

Bättre placering av möblemanget så att alla ser tavlan, bekvämare stolar i vissa klassrum. 

En förbättringsåtgärd som uppmärksammats och redan genomförts är att öka värmen i 

klassrummen. 

Motivera åtgärd 

Arbetsmiljö och arbetsro är stor del av det dagliga arbetet, viktigt skapa en rogivande och 

inspirerande arbetsmiljö för eleverna. I enkäten framkommer att upplevelsen av 

studiemiljön i klassrummet har försämrats i jämförelse med den förra undersökningen då 

enbart 1 % uttryckte att den var dålig, mot 5% i senaste. Ca 30% uppgav den som mindre 

bra i båda undersökningarna. 

Åtgärden syftar till att alla elever inklusive de som har svårast att fokusera ska ha samma 

möjligheter att klara sina studier. 

 

Många elever önskar mer arbetsro, mindre prat i kommentarerna till enkäten. 

Ansvarig Likabehandlingsgruppen och rektor. 

Datum när det ska vara klart 2017-02-25 
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Namn 

Levandegöra likabehandlingsplanen 

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 

Levandegöra likabehandlingsplanen i skolans verksamhet genom personal och elevers 

delaktighet i utformningen samt framförallt i tillämpningen av planen. 

 

Skolans likabehandlingsplan ska vara känd hos alla på skolan. 

Uppföljning av alla förebyggande insatser sker genom trygghetsenkäten, samtal med 

personal och elevråd. 

Åtgärd 

I början av höstterminen genomförs temadagar kring likabehandling för alla ettor och 

personal. Då går vi igenom begrepp och vilka rättigheter eleverna har. 

 

Öka delaktigheten hos eleverna genom att bjuda in till att utveckla likabehandlingsplanen 

tillsammans med elevrådet. Dessutom finns möjligheten att hela året kontakta 

likabehandlingsgruppen. 

 

Tydligare struktur i likabehandlingsgruppens arbete genom fastställande av ett årshjul, 

därigenom blir det lättare att involvera elever och övrig personal i olika stadier av arbetet 

med likabehandlingsplanen. 

 

Förankra processen i arbetslagen genom en representant från varje arbetslag i 

likabehandlingsgruppen. Trygghetsenkäten kan utföras programvis för att lättare ringa in 

förbättringsområden och fånga upp dessa. 

Motivera åtgärd 

Ett behov av att alla på skolan deltar i såväl utformning som genomförande av 

likabehandlingsplanen har uppmärksammats. Genom ett systematiskt 

likabehandlingsarbete kan vi skapa bättre möjligheter till detta. 

 

Ansvarig Likabehandlingsgruppen och rektor. 

Datum när det ska vara klart 2017-02-25 
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Namn 

Ökad tillgänglighet och dialog 

Områden som berörs av åtgärden 

 

Mål och uppföljning 

Ökad tillgänglighet hos all personal, skapa en bättre dialog med eleverna och möjliggöra 

ett ökat inflytande över studierna och miljön på skolan. 

Uppföljning av alla förebyggande åtgärder görs genom trygghetsenkäten, samtal med 

personal och elevråd. 

Åtgärd 

Genom att vara mer lyhörd som enskild lärare men även genom att bygga upp klassråd 

och strukturera upp elevrådet. Elevrådet behöver bli tydligare och mer involverade i det 

som händer så att eleverna kan ha möjlighet påverka i den mån det finns utrymme för 

det. De ska kunna lägga fram förslag och kunna få diskutera sina ärenden. 

Tydliggöra elevhälsans roll för eleverna genom att elevhälsan presenterar sig i klasserna 

vid varje terminsstart. Alla elever ska få information om elevhälsan och hur de kan nå de 

som ingår i den. 

Motivera åtgärd 

Utifrån svaren i den senaste trygghetsenkäten framkommer ett behov av bättre 

kommunikation mellan elever och personal. Eleverna behöver känna till var de kan vända 

sig för att kunna få det stöd som de har rätt till och göra sin röst hörd i olika frågor. 

Ansvarig Likabehandlingsgruppen och rektor 

Datum när det ska vara klart 2017-02-25 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 

På Östersunds gymnasieskola skall ingen diskriminering, inga trakasserier, 

eller kränkande behandling förekomma. Våra elever ska känna sig trygga, 

respekterade och delaktiga. 
 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personalen är uppmärksamma på kännetecken som kan tyda på att en elev är utsatt för kränkande 

behandling. Till exempel kan det handla om att uppmärksamma ifall en elev är nedstämd, ledsen, har 

svårt att hävda sin rätt i kamratgruppen, är ensam på raster och luncher. 

Personalen i skolan har en gemensam uppfattning om vad kränkande behandling är och vad som 

man bör reagera på. 

De anställda försöker motarbeta tendenser till kränkande beteenden så fort som möjligt. Det är 

viktigt att man tar alla signaler om kränkningar på allvar. 

Personal har god uppsikt över eleverna på lektionsfri tid. 

 

Skolan undersöker varje läsår om det finns elever som är utsatta för kränkande behandling. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Rektor: Eva Rindestig-Sandström, Tfn 073-3730251, rektor@ostgy.se 

Kurator: Elin-Amanda Brantmo Tfn 073-275 25 96, kurator@ostgy.se 

SYV: Anette Ekström, 073-3730250, syv@ostgy.se 

Lärare: Elin Jonsson, föräldraledig 2016 

Lärare: Alicia Alvarez, 076-8341370, alicia.alvarez@ostgy.se 

Det går även att nå likabehandlingsgruppen via e-post lbg@ostgy.se 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för 

trakasserier eller kränkande behandling av någon eller några andra elever på skolan, är skyldiga att 

skyndsamt anmäla detta till rektor. Rektor är sedan skyldig i sin tur att informera huvudmannen 

om detta. 

 

Vid upptäckt av kränkande behandling ska ärendet lämnas till likabehandlingsgruppen eller rektor. 

Som elev kan man även vända sig till sin mentor eller annan vuxen på skolan. Ärenden kan även 

lämnas via e-post till likabehandlingsgruppen: lbg@ostgy.se 

 

 

mailto:alicia.alvarez@ostgy.se
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Ärendegång vid diskriminering och kränkande behandling: 
1. Vid uppmärksammande av kränkande behandling tar elev eller personal kontakt med 

likabehandlingsgruppen eller rektor. 

2. Kartläggning sker i likabehandlingsgruppen för att få en samlad bild av situationen och ansvariga 

personer utses till ärendet. Rektor och berörd mentor informeras. 

3. Enskilda samtal genomförs och uppföljningar sker tills den kränkande behandlingen upphör. I de 

fall där kränkningarna inte upphör, genomförs samtal med vårdnadshavare, elev och rektor. 

4. Vid kränkande behandling ska rektor skyndsamt rapportera ärendet till huvudman. 

5. Dokumentation sker med hjälp av dokumentet -Kränkande behandling som finns på dokument ÖG. 

Dokumentationen lämnas efter avslutat ärende till ansvarig rektor för diarieföring och arkivering. 

(Dokumentationsblankett-kränkande behandling: Datum, Vad har hänt? Vilka är inblandade? När 

hände det? Hur går vi vidare (uppföljning) Vem är ansvarig?) 

 

 

Utredningen ska allsidigt belysa vad som inträffat och analysera orsakerna till händelsen. 

Utredningen ska omfatta både den som upplever sig trakasserad eller kränkt och den eller dem som 

kan ha utfört kränkningarna. Först när alla inblandade elever har fått möjlighet att yttra sig och ge sin 

bild av vad som har hänt kan skolan objektivt bedöma situationen. 

I vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen klarlagd och 

därigenom utagerad. I mer komplicerade fall av kränkningar kan utredningsskyldigheten bli mer 

långtgående och omfattar fler elever samt personal. 

Vid allvarliga fall av trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att utreda de 

inblandade elevernas stödbehov och utarbeta åtgärdsprogram. 

Vid allvarliga fall av trakasserier och/eller kränkande behandling kan det bli aktuellt med disciplinära 

åtgärder gentemot de elever som har utfört kränkningarna. 

Exempel på tillåtna åtgärder är tillfällig utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering 

och avstängning. 

Tillfällig omplacering bör bli aktuellt först när skolan har gjort en utredning och åtgärderna utifrån 

den inte haft någon effekt. Endast i akuta situationer kan ett undantag göras och en tillfällig 

omplacering kan genomföras utan utredning. 

Avstängning får endast ske i samband med mycket allvarliga situationer, t.ex. om det förekommit 

grovt våld så att skolan måste anmäla till polisen och arbetsmiljöverket. 

I gymnasieskolan och andra frivilliga skolformer är det i vissa fall möjligt att stänga av eller förvisa en 

elev för längre perioder. Dessa åtgärder bör betraktas som extraordinära åtgärder som kan vidtas när 

alla andra möjligheter är uttömda och efter noggrann utredning och avvägning. 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Om kränkande behandling misstänks mellan personal-elev eller mellan personal på skolan hanteras 

ärendet av rektor. 

Både diskrimineringslagen och skollagen innehåller ett absolut förbud för de anställda att utsätta ett 

barn eller en elev för trakasserier eller kränkande behandling. 

Elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en särskilt utsatt 

situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas 

därför som mycket allvarliga. Det är viktigt att skolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om 

att ett barn eller elev upplever sig kränkt av en personal. Rektorn ansvarar för utredningen. 

Vid allvarliga fall av trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att överväga 

disciplinära åtgärder gentemot den eller de anställda som har utfört trakasserierna eller 

kränkningarna. I lagen om anställningsskydd (LAS) finns en rad arbetsrättsliga åtgärder som 

arbetsgivaren kan vidta mot arbetstagare som misskött sig och utsatt någon för trakasserier eller 

kränkande behandling. 

De åtgärder som kan bli aktuella är: 

Varning (enligt LAS 30§) 

Omplacering (enligt LAS 7§) 

Uppsägning (enligt LAS 7§) 

Avsked (enligt LAS 18§) 

Innan någon av dessa arbetsrättsliga åtgärder kan vidtas ska den anställdes eventuella fackliga 

organisation kontaktas. Arbetsgivare som vidtar arbetsrättsliga åtgärder mot en anställd för att stävja 

trakasserier eller kränkande behandling bör erbjuda henne eller honom stödsamtal. 

Rutiner för uppföljning 
Uppföljning ska ske fortlöpande och bör inte ske med längre tid än två veckor 

inledningsvis. Utvärdering sker när ärendet är avslutat. 

Uppföljning och utvärdering sker enligt följande mall: Datum Medverkande Vad har hänt sen 

sist? Vad händer nu? Vem ansvarar för vad? När ska det vara klart? Tid för nästa möte 

 

Rutiner för dokumentation 
Datum Anteckningar förda av Befattning Rubrik för händelse (t.ex diskriminering kränkande 

behandling)Elev som varit utsatt Andra personer som nämnts i samband med 

händelsen Beskrivning av händelsen Har vårdnadshavare informerats? När? och av vem? Har andra 

informerats? När? och av vem? Vilka åtgärder har vidtagits? individ, grupp och skolnivå? Datum för 

uppföljning och utvärdering? Vilka ska delta? Ansvarig? 

 

Ansvarsförhållande 
Rektor 
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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 
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• 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. 
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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:  
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• 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. 
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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] 


