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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Gymnasiesärskolans individuella program 

Ansvariga för planen 
Rektor ansvarar för likabehandlingsplanen och att den följs. Det är rektorns ansvar att 
likabehandlingsplanen utvärderas och uppdateras inför varje nytt läsår. Till sin hjälp i arbetet har 
rektorn: elevhälsan, övrig personal på skolan, elever samt vårdnadshavare. Rektor ansvarar även för 
att elever, vårdnadshavare samt personal är informerade om planen. 

Vår vision 
• Alla elever ska känna sig trygga på skolan 

• Alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap 

• Alla elever har samma rättigheter 

• Alla elever ska känna delaktighet 

Planen gäller från 
2017-08-21 

Planen gäller till 
2018-06-21 

Läsår 
2017/2018 

Elevernas delaktighet 
Alla elever ska utifrån sina egen förmåga och kapacitet försöka förhindra kränkningar i olika former. 
Antingen genom att säga ifrån eller genom att berätta för  personal på skolan om det som inträffade. 

Vid läsårsstart ska alla elever få ta del av likabehandlingsplanen, alla utifrån sin egen individuella 
förutsättning och anpassning. Lärare och elev ska prata om skolans trivseltegler. 

Eleverna deltar i en årlig utvärdering i form av en trivselenkät. På grund av elevernas ofta omfattande 
funktionsnedsättningar, framförallt kommunikativa, kan det vara svårt att traditionellt involvera dem 
i kartläggningsarbetet. Hänsyn till elevernas upplevelser tas tillvara genom observationer samt daglig 
dokumentation av mentorerna. Elevassistenter, vårdnadshavare och gode män stödjer även detta 
genom att beaktas som språkrör för elevernas vilja och uttryck. De elever som har möjlighet får 
själva, eller med stöd, fylla i trivselenkäten som finns i text samt anpassad form. Möjlighet finns alltid 
för elever att berätta fritt. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
I samband med inskolning, utvecklingssamtal, uppföljningsmöten samt på föräldramöten ges 
vårdnadshavare/gode män tillfälle att diskutera och framföra sina åsikter kring skolans 
likabehandlingsarbete. 

Vårdnadshavare har alltid tillgång till likabehandlingsplanen via vår hemsida. 
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Personalens delaktighet 
All personal på Mo Gårds Gymnasiesärskola är skyldig att uppmärksamma och vidta nödvändiga 
åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling, samt att anmäla detta till ansvarig rektor. 

Skolans personal, tillsammans med representanter från elevhälsan samt rektor utvärderar 
likabehandlingsplanen i slutet av varje läsår. Denna utvärdering ligger sedan till grund för nästa års 
likabehandlingsplan. 

Förankring av planen 
Rektor ansvarar för planen och att den följs. Tillsammans med personal kartlägger, utvärderar, 
analyserar och uppdateras planen inför varje nytt läsår. Innehållet i planen ska vara känt för all 
personal i skolan. Vid läsårsstart går speciallärarna igenom planen tillsammans med eleverna, utifrån 
var och en av elevernas individuella förutsättningar. 

Möten och samtal med föräldrar och anhöriga är ett bra forum för att fånga in deras åsikter och 
funderingar. 

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla planens värden levande genom tex naturliga diskussioner i 
skolans vardagliga arbete. 
 

  



4 
 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Skolans personal har kontinuerligt diskuterat innehåll och utfall av tidigare års plan. 

Skolans trivselregler har uppdaterats. 

Vi har genomfört elevråd. Där representanter från skolan fick uttrycka sin åsikt om skolan. 

Vårdnadshavare har haft möjlighet att besvara en enkät om skolan och dess innehåll. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Eleverna har varit delaktiga genom samtal utifrån sin egen förmåga. 

Vi har genomfört elevråd. Där representanter från skolan fick uttrycka sin åsikt om skolan. 

Skolans personal har deltagit genom att diskutera föregående års plan. Skolans personal håller även 
likabehandlingsarbetet levande genom att kontinuerligt samtala om dess innehåll och betydelse vid 
studiedagar, lärarlag samt på APT. 

Vårdnadshavare/gode män har getts möjlighet att lämna synpunkter på skolans värdegrundsarbete 
på föräldramöte, utvecklingssamtal samt genom enkät. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Motverka knuffar och slag: 
Utifrån riskbedömningar har vi anpassat och arbetar förebyggande med den fysiska miljön i skolan. 
Under året har frekvensen av knuffar och slag minskat i skolan. 
 
Matsalen: 
För att motverka otrygghet och oro har elever getts möjlighet att äta lunch i en alternativ anpassad 
miljö. 
Personal äter pedagogisk lunch tillsammans med eleverna. 
De förebyggande åtgärderna har fungerat och miljön i matsalen upplevs som tryggare och lugnare. 
 
Information om trivselregler och likabehandlingsplan: 
Personalen arbetar kontinuerligt med skolans trivselregler och likabehandlingsplan. 
Under läsåret har vissa elever arbetat med temat känslor för att öka elevernas förmåga till empati 
och respekt för allas lika värde. 
Arbetet har påbörjats och vi upplever att det finns behov av fortsatt arbete inom området. Bland 
annat har vi nya uppdaterade trivselregler att arbeta med. 
 

Årets plan ska utvärderas senast 
2018-06-21 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Årets plan kommer att utvärderas genom att vi analyserar och utvärderar elevernas trivselenkäter. Vi 
tittar även på de elevhälsofrämjande insatser som gjorts under läsåret. Samtal som uppkommit i det 
dagliga arbetet tillsammans med eleverna under läsåret diskuteras och tas med i utvärderingen. 
Utvärderingen sker löpande under året på olika forum där frågor kring skolans värdegrund samt 
likabehandlingsarbetet tas upp. Detta görs bland annat på studiedagar, lärarlag, elevhälsoteam samt 
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på APT. Analys och kartläggning av trivselenkäten samt elevråd utgör grunden för kommande 
likabehandlingsplan. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor ansvarar för att utvärdering sker. 
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Främjande insatser 

Namn 
Läromedel och undervisning 

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 
Vi vill ha en kreativ lärandemiljö anpassad efter alla elevers behov och förutsättningar. Eleverna 
ska utifrån sina individuella förutsättningar och funktionsnedsättningar ha tillgång till anpassade 
läromedel i skolan. Detta kan bland annat gälla syn, hörsel, teknik, litteratur, traditionella 
läromedel som anpassas samt olika typer av AKK. 

Vi kommer att starta upp en 1:1-lösning på skolan. Alla elever får en egen iPad med 
individanpassat innehåll. 

Insats 
Läromedel anpassas efter varje elevs individuella behov. Vi använder specialpedagog, kurator, 
arbetsterapeut, IKT-pedagog samt specialister inom syn och hörsel för att göra korrekta 
bedömningar utifrån elevernas individuella behov. 

Ansvarig 
All personal i skolan 

Datum när det ska vara klart 
2018-06-21 
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Namn 
Tillgänglighet 

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 
Vår skola ska vara tillgänglig för alla elever, oavsett förutsättningar och behov. 

Insats 
Anpassningar av fysiska- och sociala miljöer sker utifrån elevernas individuella behov. 

Ansvarig 
All personal i skolan 

Datum när det ska vara klart 
2018-06-21 

 

Namn 
Funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Oavsett vilken typ av funktionsnedsättning eleven har så ska det vara både fysiskt- och socialt 
anpassat för eleven att delta i undervisningen utifrån elevens egna individuella förutsättningar. 
Skolan ska vara en trygg lärandemiljö för alla, oavsett vilka funktionsnedsättningar man har.  

Insats 
Vi anpassar fysiska- och sociala miljöer utifrån elevernas individuella behov. Vi arbetar 
förebyggande genom samtal och undervisning om hur man ska vara mot andra, hur man är som 
vän och att alla är olika och unika. Skolans värdegrund och trivselregler ingår i undervisningen. 

Ansvarig 
All personal i skolan 

Datum när det ska vara klart 
2018-06-21 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Trivselenkäten genomförs en gång per läsår, eleverna besvarar den utifrån sin egen förmåga. 
Enkäten finns även anpassad utifrån olika typer av behov. Samtal kan även genomföras. På mentors-
/utvecklingssamtal, inskolning, uppföljningsmöten samt på föräldramöten ges elever, skolans 
personal samt vårdnadshavare/gode män tillfälle att diskutera och framföra sina åsikter kring skolans 
likabehandlingsarbete. 

Stående punkt på APT. 

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 deltar i undervisning där skolans värdegrund och trivselregler diskuteras, man har mentors- 
och utvecklingssamtal samt besvarar trivselenkäten. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Lärarna har deltagit genom diskussioner på studiedagar samt fortlöpande samtal på elevhälsomöten, 
samt på APT. 

Resultat och analys 
Utifrån uppföljning och utvärdering av förra årets arbete har följande punkter framkommit: 

I samtal med skolans personal har det framkommit att anpassningar gällande läromedel, hjälpmedel 
samt fysisk-och social miljö behöver göras. 

Ett kränkningsärende har anmälts gällande kränkning av vuxen gentemot elev. Detta ärende har 
utretts och bedömdes inte som ett kränkningsärende. 
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Förebyggande åtgärder 

Namn 
Tillgänglighet och anpassning 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Målet är att skolan ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers individuella behov. 

Åtgärd 
Kontinuerligt se över läromedel, hjälpmedel samt fysisk- och social miljö och anpassa utifrån 
elevers funktionsnedsättningar samt kunskapsnivå. 

Motivera åtgärd 
I samtal med skolans personal har det framkommit att anpassningar gällande läromedel, 
hjälpmedel samt fysisk-och social miljö behöver göras. 

Ansvarig 
All personal i skolan 

Datum när det ska vara klart 
2018-06-21 
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Namn 
Stärka kommunikation mellan personal i skolan 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Stärka samarbetet mellan lärare och assistenter. 

Åtgärd 
Tätare möten mellan lärare och assistenter för att diskutera arbetssätt och metoder. 

Motivera åtgärd 
Detta är en åtgärd utifrån den handlingsplan som upprättats i samband med ett kränkningsärende 
som inkom under vt-17.  

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
2018-06-21 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Grundläggande för allt vårt arbete är alla människors lika värde. Nolltolerans mot alla former av 
diskriminering, trakasserier och kränkande hanslingar ska genomsyra hela verksamheten. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
All personal inom skolan har ansvar för att uppmärksamma diskriminering, trakasserier 
samt  kränkande handlingar. Detta görs genom att man som personal i skolan är lyhörd för 
signaler på kränkningar och konflikter. Som personal inom skolan säger man till och ingriper direkt 
om signaler på detta uppfattas. Personalen stöttar och uppmuntrar även elever att synliggöra 
kränkningar och konflikter genom att tex berätta för någon vuxen om det man upplevt eller 
bevittnat. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Vid upplevda kränkningar tar eleven i första hand kontakt med assistent eller mentor. I nästa steg 
kontaktas rektor samt kurator. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
- Visa att Du har uppmärksammat situationen. 

- Ta reda på fakta. 

- Informera rektor och kurator samma dag som incidenten sker, muntligt eller via e-post. Rektor 
informerar i sin tur huvudman. 

- Samtala med den som varit utsatt utifrån personens individuella förmåga. Vid behov används tolk 
eller alternativ kommunikationshjälpmedel. 

- Samtala med den som utsatt annan person utifrån personens individuella förmåga. Vid behov 
används tolk eller alternativ kommunikationshjälpmedel. 

- Dokumentera i "Blankett för anmälan om kränkande behandling" som finns på KLS. 

- Respektive mentor informerar föräldrar/vårdnadshavare/god man (gäller omyndig elev) till både 
drabbad elev och den/de som utfört kränkningen. 

- Erbjud stöd till både den utsatta och den som utsatt. 

- Fortsatt uppföljning av ärendet. 

- Överväga åtgärder i syfte att förändra verksamheten på grupp- och verksamhetsnivå. 

- Vid behov upprättas åtgärdsprogram. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Om en anställd har utsatt någon elev för kränkande behandling så ska rektor omgående informeras. 
Rektor utreder skyndsamt och är den som ansvarar för utredningen och åtgärd. Rektor informerar 
huvudmannen om ärendet. 

Vid behov erbjuds stöd till inblandade. Rektor bedömer vilka arbetsrättsliga åtgärder som behövs 
samt följer upp beslutade åtgärder. 

Alla samtal och åtgärder i ärendet dokumenteras och arkiveras av rektor. 
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Rutiner för uppföljning 
Ärendet följ upp av rektor och berörd personal tills dess att ärendet avslutas. Ärendet följs upp på 
närmsta elevhälsoteam. Ytterligare uppföljning är beroende på kränkningens grad av allvar. 

Rutiner för dokumentation 
Händelser och åtgärder kring frågor som rör kränkande behandling och diskriminering ska 
dokumenteras. Ansvarig för dokumentationen är rektor tillsammans med berörd mentor. 

Innehåll i dokumentationen: 

- Datum för händelse 

- Inblandade personer 

- Beskrivning av händelseförlopp 

- Beskrivning av genomförda och planerade åtgärder i anslutning till händelsen 

- Uppföljning, tidpunkt och ansvarig 

Ansvarsförhållande 
Rektor är ytterst ansvarig för arbetsmiljön på skolan. Delegeras arbetsuppgifter har den som 
delegerats skyldighet att informera rektor fortlöpande. 
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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 

• 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. 
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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:  

• 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] 
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Religion eller annan trosuppfattning 
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 
proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband 
med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av 
diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar 
som inte har samband med religion faller utanför. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

• Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. 
De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] 

• Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen 
• ”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin 

utbildning. [diskriminering] 
• Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada 
eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier  

• På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var 
och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] 

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

• Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han 
lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar 
hem Patrik med orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” [diskriminering och 
trakasserier] 

Sexuell läggning 
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning. 

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

• Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar 
de henne ”äckliga lebb”. [trakasserier] 

• Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han 
svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. 

• James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, 
men inte gör något. [trakasserier] 

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

Ålder 
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. 

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika 
ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av 
ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. 

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

 

 
 


