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Vad säger våra lagar?
Lagen gäller när barn/elever blir utsatta av andra barn/elever eller vuxna.
Skolan skall varje år upprätta två planer för Likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan enligt  
3 kap 16§ i diskrimineringslagen ( 2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8§
skollagen (2010:800).
I vår kommun har vi valt att sammanföra planerna, eftersom arbetet mot diskriminering, trakasserier
och arbetet mot kränkande behandling har många beröringspunkter och likheter.
All personal ska vara bekant med och arbeta i ovanstående anda.

Diskrimineringslagen

3 kap 16§
”En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 
studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra 
trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 
utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan. Lag (2014:958) ”( Diskrimineringslagen 2010:800).”

Skollagen

6 kap 8§
”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under
det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan. ” (Skollagen 2010:800)

Definition av begrepp

Diskriminering

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/elev sämre än andra barn/elever
och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, tillgänglighet eller
ålder.

Diskrimineringsgrunderna är

 Kön: man/kvinna, samt den som avser ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

 Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller 
man eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.



 Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska 
ursprung, hudfärg eller liknande förhållande. Alla omfattas eftersom alla har en etnisk 
tillhörighet.

 Religion eller annan trosuppfattning: t ex kristendom och judendom, samt annan 
trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning t ex ateism.

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

 Tillgänglighet: personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdiga vilkor utan
hinder i form av bristande tillgänglighet.

 Sexuell läggning: homo-,bi- och heterosexualitet 

 Ålder: Uppnådd levnadslängd, både hög och låg ålder skyddas. Det är tillåtet med 
bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om förskola, skolbarnomsorg, utbildning i 
förskoleklass, det obligatoriska skolväsendet eller fristående skola. Det är även tillåtet med 
särbehandling på grund av ålder, om den har ett bestämt syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Direkt diskriminering

En enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har en direkt 
koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar 
neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier

Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet, och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna. T ex att någon blir retad, mobbad, knuffad eller utfryst.



Flödesschema för Snörrumskolans 
Likabehandlingsplan och plan mot trakasserier 

och kränkande behandling
Pedagogiskt arbete under hela läsåret:

 främjande och förebyggande 
 kartläggning och analys
 samtal
 enkäter
 incidentrapporteringar/tillbud och anmälningar
 rutiner och regler

Augusti/september:

 Presentera läsårets likabehandlingsplan och plan mot trakasserier och kränkande behandling 
för elever, föräldrar och personal. Lägga Likabehandlingsplanen som länk på V-klass.

September:

 Pedagogisk planering för arbetet med nästa års likabehandlingsplan och plan mot 
trakasserier och kränkande behandling.

April: 

 Utvärdering och uppföljning genom enkät till elever och föräldrar.
 Utvärdering och uppföljning genom skriftlig inlämning av likabehandlingsarbetet från 

personal.

Maj/juni:

 Analys och utvärdering av nuläge inför upprättandet av nästa läsårs likabehandlingsplan och
plan mot trakasserier och kränkande behandling.

Augusti/september

 Revidering och upprättande av ny likabehandlingsplan.



Tillvägagångssätt vid anmälan om kränkande 
behandling på Snörrumskolan 
Varje vuxen på skolan har ansvar för att göra en anmälan till rektor om man hört eller sett en 
kränkning ske. Blanketten ”Anmälningsblankett gällande diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling för Dals-Eds förskolor/skolor och fritidshem” fylls i och lämnas till rektor. 
Blanketten finns att hämta utanför rektorsexpeditionen.

Rektor ska anmäla till huvudmannen om en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten.

Rektor ger arbetsgruppen i uppdrag att genomföra samtal och analys av 
ärendet.

1. Samtal med den kränkte. Information till mentor och vårdnadshavare. 
             Vid samtalen bör det vara två personer från skolan närvarande, den ene ställer frågorna och 
            den andre antecknar. Analys av samtalen sker efter varje gång.

2. Samtal med de/den anmälda. Information till mentor och vårdnadshavare

3. Åtgärder vidtas och ett uppföljningsdatum bestäms.

4. Uppföljning av åtgärder för både den kränkte och den /de anmälda. Information till mentorer
och vårdnadshavare.

5. Ärendet avslutas eller nya åtgärder beslutas. Vid avslut fyller arbetsgruppen i blanketten 
”Utredning i ärendet diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Dals-Eds 
förskolor/skolor och fritidshem” som lämnas till rektor.

Arbetsgruppen är under läsåret 2016/2017 Camilla Paulsson, Gun Edquist, Johan Sjölie, Jennie 
Rönnhult och Malin Johansson.
            



Vision och målsättning för 2016/2017
Vår vision är att skapa en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. Kommunen skall föra ett målinriktat arbete när det gäller likabehandling såväl bland 
barn, elever, vuxenstuderande och personal. En trygg skolvardag är en förutsättning för att lära och 
utvecklas. Det handlar om elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention 
i skolan.

Främjande och förebyggande arbete

Rektor har ansvar för att upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande 
behandling. I planen skall beskrivning av planerade och genomförda åtgärder redovisas. Det skall 
göras en kartläggning av barnens trygghet och trivsel som sammanställs och utvärderas. 
Upprättandet av planerna sker i samråd med personal, barn, elever samt representanter för 
vårdnadshavare. Rektor har också ansvar för att planen efterlevs och för att all personal har kunskap
om likabehandlingsplanen, samt agerar utifrån den.
Rektor ska anmäla till huvudmannen om en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten. 
Rektor ansvarar för att fortbildning ges inom aktuella områden. 

Pedagoger har ansvar för att barn och elever i början av varje läsår får ta del av och förstå 
innebörden av likabehandlingsplanen. De har också ansvar för att informera vårdnadshavare kring 
likabehandlingsarbetet på föräldramöten. Pedagogerna ansvarar också för att följa 
likabehandlingsplanen i sitt dagliga arbete med barnen och att aktivt arbeta för att förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Som pedagog i Dals-Eds kommun förutsätts
att man respekterar andra och är en god förebild för barn och elever.

Elever ska delta i utvärdering av aktiviteter för de två diskrimineringsgrunder som behandlas under 
året. Åtgärderna i likabehandlingsplanen ska ta hänsyn till elevernas synpunkter.
Klassråd ska regelbundet genomföras. Här får eleverna en chans att ge förslag på aktiviteter och 
ändringar i skolan.
Alla elever ges möjlighet att lämna in förslag på gemensamma aktiviteter i en låda som finns i 
entréhallen.

Elevvärd är ansvarig för att lådan regelbundet kollas och att de förslag som finns kommer till 
likabehandlingsgruppen.
Ordningsregler finns på skolan och dessa tas fram tillsammans med eleverna varje höst vid 
terminsstarten.

Föräldrar har representanter i föräldrarådet och där behandlas likabehandlingsplanen varje år. 
På höstens föräldramöten ansvarar mentorerna för att informera föräldrarna om 
likabehandlingsplanen.
Varje år har föräldrarna i åk 2 och på fritidshemmen, möjlighet att besvara en enkät.

Likabehandlingsgruppen ska revidera likabehandlingsplanen och ansvarar för analys av 
utvärderingar och enkätsvar. Gruppen är under läsåret 2016/2017 Camilla Paulsson (speciallärare), 
Malin Johansson (resurslärare) Johan Sjölie (skolvärd), Jennie Rönnhult (Pa-lärare), och Gun 
Edquist (resursperson).



Mål och åtgärder 2016/2017

Arbetet med diskrimineringsgrunderna

Vårt långsiktiga mål är att förskoleklass t.o.m. årskurs 3 samt fritidshemmen under en fyraårsperiod
ska ha arbetat med alla diskrimineringsgrunderna. Dessutom ska vi under denna period arbeta mot 
trakasserier och kränkande behandling.
Inom Snörrumskolans rektorsområde ska vi arbeta förebyggande med två diskrimineringsgrunder 
under läsåret 2016/2017. De två områden som vi ska arbeta med under läsåret 2016/2017 år kön och
könsöverskridande identitet och uttryck.

Ingen elev ska diskrimineras eller trakasseras på grund av kön eller könsöverskridande identitet och 
uttryck. 

Tydliga mål:
 Känna till/förstå likheter och skillnader i människors val av yrke och fritidsaktiviteter.
 Känna till/förstå likheter och skillnader i barnens olika familjekonstellationer. 

Konkreta åtgärder:
Nedan finns förslag på hur arbetslagen kan arbeta med de två diskrimineringsgrunderna.
Mentorerna/pedagogerna kan välja att använda sig av dessa eller av egna aktiviteter. De kan 
använda sig av en eller flera aktiviteter. I dokumentet finns litteraturlista, internet och filmförslag 
som de kan välja att använda. Om mentorerna/pedagogerna väljer att använda sig av egna 
aktiviteter ska dessa dokumenteras i utvärderingen som lämnas till rektor.

Kön / Könsöverskridande identitet och uttryck

 Utgångspunkterna i arbetet ska vara de kunskaper som finns i gruppen. Genom att ta reda på
vad eleverna kan om diskrimineringsgrunden startar arbetsområdet. Resonera, diskutera i 
grupper, gör gemensamma tankekartor.

 Exempel: Cameron Jai ,After Dark Yohio, Conchita Wurst ( klipp på Youtube) 
 Bok: ”Kalle vill vara Lucia”, ”Kalle vill ha klänning (finns på PA), Ronja Rövardotter, Pippi

Långstrump
 Till läraren/pedagogen: Exempel på frågeställning: Finns det yrken/ fritidsaktiviteter som 

man måste vara man eller kvinna för att klara av? Finns det något tillfälle när man måste 
vara kvinna/man?
Finns det pojk/flickkläder, varför finns det, och måste det finnas?

 Film: Serien Vara vänner: ”Får Gabriel vara prinsessa?”

De två diskrimineringsgrunderna ska bearbetas under läsåret och utvärdering lämnas till rektor 
senast april 2017. 
Utvärdering och uppföljning:

Likabehandlingsgruppen reviderar likabehandlingsplanen utifrån uppföljning, utvärdering och 
enkätsvaren för läsåret 2016/2017



Arbetet mot trakasserier och kränkande behandling.

På Snörrumskolan arbetar en elevvärd som ansvarar för uteverksamheten på raster. Den kunskapen 
om elevers lek och kompisrelationer som elevvärden har är en viktig kugge för arbetet mot 
trakasserier och kränkande behandling. En annan del av arbetet är överblick över det lekmaterial 
och redskap som finns på skolgården. Elevvärden ska även regelbundet lära ut regler för olika lekar.
All skolans personal ska främja samarbete, kamratrelationer och uppmuntra till lek. Lärarna ska 
regelbundet planera för lektioner som befrämjar dessa områden.

Nätetik- att förebygga och hantera kränkningar på nätet
Med nya sociala rum där människor umgås tillkommer också frågor om vilka regler och lagar som 
gäller för de rummen. Samma lagar gäller på Internet som i verkliga livet.

För att kunna stoppa och förebygga mobbning på nätet behöver man inte vara proffs på datorer, 
nätet och mobiler. Detta är en fråga som har med sociala relationer att göra och handlar inte om 
teknisk kompetens. Det är att prata om hur man ska vara mot varandra på nätet, visa vad man gör 
om man blir kränkt och vara en god förebild.

Tydliga mål
 På Snörrumskolan ska nolltolerans mot alla typer av kränkning råda.
 Alla elever på Snörrumskolan ska känna sig trygga och vilja komma till skolan varje dag.
 Alla elever på Snörrumskolan ska känna till och vara delaktiga i utformningen av 

trivselreglerna på skolan.
 Alla elever på Snörrumskolan ska känna till reglerna på fotbollsplan, bandyplan och king-

rutorna. De ska kunna regler och ha lekt burken, knut-gubben och vink-leken.

Konkreta åtgärder
 Lärarna ska vid höstterminens start informera om likabehandlingsplanen och trivselreglerna 

på Snörrumskolan och revidera trivselreglerna tillsammans med sina elever.
 En gång per termin ska elevvärden avlastas av övriga kollegiet på rasterna för att kunna lära 

ut nya lekar och repetera gamla lekar under två veckor.
 Pa och elevvärd ska kontinuerligt delta och lära ut regler på fotbollsplan, bandyplan och 

King-rutorna. Idrotten ska lära ut regler för idrotterna.
 Skriftliga regler för de olika lekarna ska finnas att tillgå för alla lärare, praktikanter och 

vikarier på Snörrumskolan.
 Att hantera kränkningar på nätet gäller samma rutiner som vid andra typer av kränkningar.
 Eleven ska ha undervisning i: hur ”jag” ska gå tillväga om ”jag” blir kränkt? Vilka lagar 

gäller på Internet? I undervisningen ska det också belysas vad eleverna gör på nätet. Hur är 
man en schyst kompis på nätet? 

 Diskussionsmaterial att använda om hur man ska vara mot varandra på internet, finns för 
fsk-klass-åk3: Nosa på nätet. (finns i kopieringsrummet i pärmen Värdegrund)

Uppföljning

Lärarnas utvärdering och en analys av enkätsvaren ska göras skriftligt och ska utgöra grund för 
utvärdering, uppföljning och nulägesbeskrivning inför nästa års arbetsområden i 
Likabehandlingsplanen och Planen mot trakasserier och kränkande behandling. Enkätsvaren 
kommer att vara underlaget för skolans arbete under läsåret 2017/2018.



Litteraturlista Bilaga 1

Sexuell läggning

Lindenbaum, Pija ”Kenta och barbisarna”
Lindenbaum, Pija ”Lill-Zlatan och morbror Raring”
Lundborg, Anette ”Malins mamma gifter sig med Lisa”
Skåhlberg Anette ”Kalle i klänning”
Skåhlberg Anette  ”Kalle som lucia”

Etnisk tillhörighet (se även under rubriken Religion eller annan trosuppfattning)

Andreasson Rune, Statens invandrarverk ”Bamse och Kalle Svartskalle” (Finns i pärmen 
information om funktionshinder samt i Laserow´s Stoppa mobbning, i kopieringsrummet.)
Falk Bisse/Dahlstrand Melker, ”Claudio från Santiago de Chile” (finns i vårt bibliotek)
Fjällström Sara Aira ”Sanna sameflickan från Jokkmokk” (finns i vårt bibliotek)
Lundberg Sten, ”Röda lövet från Laoying i Kina” (finns i vårt bibliotek)
Lundberg Sten, ”Yo-Chan från Matsue i Japan” (finns i vårt bibliotek)
Mannerfelt Karine ” Mrika från Prishting i Kosovo” (finns i vårt bibliotek)
Silfverhielm Lotta, ”Oni från Harlem i New York” (finns i vårt bibliotek)
Sterk Nisti/Esmer Firo, ”Ramazan från Diyarbarkir i Turkiet” (finns i vårt bibliotek)

Funktionsnedsättning

Döstedt Tomas; Tilda och tävlingen (finns i vårt bibliotek) 
Riksförbundet Attention; Adhd och Aspbergers (finns häften i pärmen Information om 
funktionshinder i kopieringsrummet)

Religion eller annan trosuppfattning

Berg Ortman Lisa/Kapparath Madhu, ”Poja från New Dehli i Indien” (s.48-55) (finns i vårt 
bibliotek)
Espelund Görrel/Dahlstrand Melker, ”Amulle från Niger i Afrika” (s.71-72) (finns i vårt bibliotek)
Hallgren Sören, ”Jozsef från Ghimes i Rumänien” (s.51-57) (finns i vårt bibliotek)
JacobssonEwa/Sjögren Christina, ”Pema från Bhutan”  (s.16-25) (finns i vårt bibliotek)
Slonawski Agneta/Asplund Emelie, ”Esraa från Alexandria i Egypten” (s.15-16) (finns i vårt 
bibliotek)
Starkenberg Fröjd Johanna/Rehnberg Ann, ”Kay från Koh Lanta i Thailand” (s.49-55) (finns i vårt 
bibliotek)

Mot trakasserier och kränkande behandling

Andreasson Rune, Rädda Barnen ”Bamse och Bråkstaken” och ”Bamse och Kalle Svartskalle” 
(Finns i pärmen information om funktionshinder samt i Laserow´s Stoppa mobbning, i 
kopieringsrumme.)
Kronkvist Åsa, ”Nosa på nätet Superundersökarna” (Finns i pärmen värdegrund.)
Laserow Sylvia, ”Stoppa mobbning steg-för-steg” (finns i koperingsrummet)



På internet

www.youtube.se

Tillgänglighet

Film; Hyper hidros - det tysta handikappet (3,46 min)
Film;Imre 9 år - berättar om ADHD (2,19 min)
Film;Max 9 år, berättar om allergi (2,54 min)
Film; Tillgänglighet i parken - teckenspråkstolkning (5,56 min

www.ur.se

Film; - Vara vänner – Hur säger man ifrån när någon är dum? Varför är vissa människor så rädda 
för dem som är annorlunda? Kan man vara taskig utan att förstå det själv? Vi får se berättelser om 
empati, kompisskap och mod - det handlar bland annat om att vara ny i klassen, att vara olik sina 
kompisar och att hamna utanför. I berättelserna möter vi både mobbningsoffer, förövare och den 
som passivt ser på. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser att de kunde ha 
handlat annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut. Vad händer när vi backar bandet
och låter alla som är med vara lite schystare, och lite modigare? 
Finns fler program i serien; utfryst, jobbigt hemma, varför är Ville så bråkig, Svika sin kompis, 
mobbare, säga ifrån, får Gabriel vara prinsessa, finns en film förord till pedagogen.
Finns handledning till lärare för programmet och filmer finns på web adressen.

Film; - Hugo och Josefin - finns handledning till lärare för programmet och filmer finns på web 
adressen.

Film; - Hotell kom som du är - En slå-i-dörrar-fars på temat tolerans! Hotell "Kom som du är" har 
som affärsidé att välkomna människor. Problemet är bara att ägarinnan, fru Nott, inte vill ta emot 
gäster som avviker från hennes norm. Och det gör nästan alla. På grund av detta står hotellet nu 
inför konkurs och rivning. Hotellets möjliga räddning är praktikanten Hygglo som välkomnar 
gästerna bakom ägarinnans rygg. Syftet med serien är att skapa en diskussion om fördomar och 
intolerans. Vad uppfattar vi som olikt? Och hur olika tillåter vi andra människor att vara oss själva? 
(9 min)
Finns fler program i serien; om tolerans, fördomar, olikheter. (tillgänglig tom dec 2016)

Film; - Du och jag - Om att vara nära, i lek och bråk och under helt vanliga dagar. I fem små filmer
skildras hur det är att vara syskon, att ha en riktigt kär vän eller att vara bästa kompis med en vuxen.
Vi är med på utflykter, hemma vid köksbordet och på fritidsaktiviteter. Det handlar om längtan, oro,
avundsjuka och kärlek. Att vara två. Handlar om barn med funktionshinder. (tillgänglig tom mars 
2015)

Film; - Människor för ändring - I alla tider har samhällsförändring börjat med att människor vågat
drömma, orkat kämpa, och velat förändra. Men vad förändrar ett samhälle mer genomgripande och 
långsiktigt? Och kan man som enskild person göra skillnad? Här berättas bland annat om 
rösträttskämpen Selma Lagerlöfs nytänkande, uppfinnaren Alfred Nobels kamp för att skapa en 
bättre framtid, Raoul Wallenbergs civilkurage som världsmedborgare och demonstrerande arbetare i
Ådalen som ville ha tryggare anställningar. Berättelserna handlar om dåtid, men lika mycket om 
nutid. Det är människor och händelser som på ett eller annat sätt varit med och förändrat samhället 
för alltid. Finns fler program i serien; jämlikhet, rättssäkerhet, arbetsrätt, uppfinningar, lika värde, 
civilkurage, väckarklocka. (tillgänglig tom mars 2015)

http://www.youtube.se/
http://www.ur.se/


Film; Min familj - Familjer kan se ut på väldigt många olika sätt. På temat mångfald berättas här 
om den icke-normativa familjen. Mångfald handlar inte bara om etnisk tillhörighet utan också klass,
religion och sexuell läggning. Barn har rätt att känna sig normala, även om de är eller lever 
annorlunda. I varje avsnitt får vi träffa ett nytt barn och dennes familj. 

Film; Rättens riddare - Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett om man har en eller fyra 
mammor, går eller rullar fram, kommer från Kina eller är tjej. Rättens Riddare rycker ut när någon 
kränker barns rättigheter. Programmen tar upp ämnen som mobbning, religion, homosexualitet och 
barns rätt till privatliv. Vi får bland annat träffa 9-åringarna Kira och Wilma som hittat ett sätt att 
tackla stressen i vardagen, 7-åriga Emelie som tycker att alla barn borde skaffa sig en vuxenkompis 
och Carl som har fyra mammor. Dessutom innehåller serien dramatiseringar som bygger på 
anmälningar som kommit in till Barn- och elevombudet och de olika ombudsmännen mot 
diskriminering. Programmen är tänkta att användas som underlag för diskussion och vidare arbete i 
ämnen som samhällskunskap och livskunskap och när man diskuterar mobbning och 
likabehandling. Som Rättens Riddare ser vi Hulda Lind Jóhannsdóttir. 
Finns fler program i serien; om tjejer och killar, religion, privatliv, mobbning, familje, lyssna på 
mig, mamma mamma barn, lugn du hinner, halva världen i samma klass. (tillgänglig tom dec 2016)

Film; ”Elias och de stora frågorna”. När Elias slutar skolan går han hem till farmor. Hon är en 
spännande person som gillar att diskutera och fantisera, och så är hon en passionerad 
modellbyggare. Hemma hos farmor finns ett rum dit bara utvalda personer har tillträde, Elias är en 
av få som får vistas där. I rummet finns nämligen farmors modellbygge, en värld som ständigt 
förändras. På vägen hem från skolan händer olika saker som gör att Elias och farmor börjar prata 
om något speciellt. När farmor lägger en blomma på sin pappas grav börjar de prata om döden, och 
när Elias klocka går sönder pratar de om tid. Elias och farmor leker sedan med figurerna i 
modellvärlden. De provar olika tankegångar, genom att låta miniatyrfigurer agera dem. Vad händer 
efter att någon dött, till exempel. Kommer man till himlen? Hur är det i så fall där? Men när 
miniatyrfigurerna får eget liv blir det inte alltid som Elias och farmor tänkt sig. Finns fler program i 
serien; döden, snäll, ensam, rättvisa, tid, jag och sanning. Finns även handledning för pedagoger.
(tillgänglig tom dec 2016)

www.digitalpedagogik.se
 (medialpoolen)

Film; ”Slå mig då”, Lille Erik på väg hem från skolan måste passera en vägtunnel där tuffe Viktor 
står pass. Erik hinner tänka mycket på vägen mot sitt öde i denna film om att övervinna sin rädsla. 
Filmens oanade slut lär oss att se bakom fasaden hos varje människa. 

Film; ”Åsså har jag dyslexi: Skäms inte!” Att ha dyslexi är inget att skämmas över - det är bara 
att berätta att man har det. Adam drömmer om att bli filmregissör och han älskar att göra film. Det 
kan vara bra för dyslektikers självkänsla att brinna för något utanför skolarbetet 

Film; ”Jag ville va doms kompis”, (29 min) I dokumentärfilmen Jag ville va doms kompis får vi 
följa en grupp barn och deras vardag på ett fritidshem i Fittja. Några dramatiska scener utspelar sig. 
Någon vill vara med och leka men får inte... 

Film; ”Det här är mitt land” – Indien (13 min) Tolvåriga Tanya bor i elefanternas och 
maharadjornas land. Hon låter oss se sitt hemland, mitt på den indiska landsbygden. Programmet 
ingår i serien Det här är mitt land. 

Film; ”Barn har rätt – barnversion” (8 min) En film om de viktigaste artiklarna i FN: s 
konvention om barnets rättigheter. Barnversion för låg- och mellanstadiet. 

http://www.digitalpedagogik.se/


Film; ”Asta från Danmark/Adam från Sverige, (46 min) De första två filmerna i en serie filmer 
kallad Se Min Värld, som följer barns vardagsliv i olika länder. Asta och Adam som är sju år 
berättar ur sitt perspektiv vad som händer en vanlig dag i deras liv. Filmerna är uppbyggda på 
liknande sätt. Till filmerna finns ett undervisningsmaterial på CD-ROM 

Film; ” Asylsökare” (8 min) En grupp barn leker Asylmottagning på bakgården. Alla som kommer 
in på bakgården måste söka asyl. Barnen söker asyl genom att hitta på den ena fantastiska historien 
efter den andra. 

Annat
www.skolverket.se Källkritik och Nosa på nätet (finns i pärmen i kopieringsrummet.)

www.krankt.se - Mer information om hur man kan agera om man blivit kränkt på nätet.

Lektionstips finns i pärmen Värdegrund i kopieringsrummet!



Bilaga 2
Hur vi arbetat med diskrimineringsgrunderna tidigare,

Konkreta åtgärder

Filmer där de aktuella diskrimineringsgrunderna tas upp, ska ses gruppvis tillsammans med 
mentor/klasslärare. I dessa grupper diskuteras frågeställningar till filmerna.
Information ska skickas hem till föräldrar/målsmän att vi sett filmen och var de kan hitta dem på 
nätet.
PA-pedagogerna och fritidshemmen arbetar parallellt med filmernas tema genom att läsa litteratur 
och utföra värderingsövningar. Pedagogerna kommer överens om vilken litteratur som används.

Under läsåret 2013/2014
Sexuell läggning
Målen för detta arbete var att eleverna ska vara väl medvetna om att det finns olika 
familjebildningar i vårt samhälle
Innan ämnet påbörjas ska eleverna rita vilka olika slags familjer som de känner till. Som avslutning 
på arbetsområdet kommer eleverna att få samma uppgift igen (senast december 2013).
 
Alla elever ska se filmen ”Mamma,mamma,barn”, ur tv-serien Rättens riddare, ur.se (9,03min) 
Förslag på diskussionsfrågor till filmen.
Hur många mammor/pappor/syskon kan man ha? (Vad är bisexuell, heterosexuell, homosexuell?) 
Finns det rätt och fel kärlek?
”Kärlek kan se olika ut, det räcker med barnperspektivet utav det, utan att behöva förklara orden för
barnen i förskoleklass.” Bra att eleverna vet vad orden bög och homo betyder när barnen använder 
dem. Det ska inte användas som ”skällsord” 

Etnisk tillhörighet
Målen för detta arbete var att eleverna ska veta vad som menas med etnisk tillhörighet och 
ursprung. Innan ämnet påbörjas ska eleverna rita tre personer som ser olika ut.
Alla elever ska se filmen ”Halva världen i samma klass”, ur tv-serien Rättens riddare, ur.se (9,01 
min). Efter filmen setts, sätts elevernas teckningar upp och används som utgångspunkt i kommande 
diskussion gällande hur olika vi ser ut.
Förslag på diskussionsfrågor till filmen.
Kan man se om man är född i Sverige? (adoptivbarn)
Kan man känna sig annorlunda på grund av till exempel hudfärg?
Vilka länder har du varit i? Hur såg de flesta människor ut där?
Göra en klassinventering- i vilket land är dina föräldrar födda?

Under läsåret 2014/2015

Religion och annan trosuppfattning

Målet är att eleverna ska känna till att det finns olika religioner och andra trosuppfattningar i vårt 
samhälle. De ska känna till att vi har religionsfrihet i Sverige och vad det innebär. Arbetet ska 
främja att alla elever har samma möjligheter oavsett religion eller annan trosuppfattning.

Utgångspunkterna i arbetet ska vara de kunskaper som finns i gruppen. Genom att ta reda på vad 
eleverna kan om de olika religionerna innan arbetsområdet startar, kan läraren utvärdera utifrån det. 
Resonera, diskutera i grupper, gör gemensamma tankekartor, rita egen bild av religioner, vad 
betyder den för ”mig” osv. 



Se avsnittet Religion, ur serien ”Rättens riddare”, diskutera sedan i klassen efter filmen.
Arbeta i ”SO-boken” avsnittet ”Om religion” om olika religioner, (50-53,66-73).
Resonera kring vad religioner är? Vad vet vi om olika religioner? Vilka finns i Sverige? Finns det 
speciella hus för religionerna? Vad är religionsfrihet? Vad betyder det?
Läs litteratur ur litteraturlistan eller egna förslag och diskutera/resonera utifrån den bok ni läst.

Funktionsnedsättning

Målet är att eleverna ska vara medvetna om att vi människor är lika och olika, att våra behov ser 
olika ut och att de förändras över tid. Ingen elev ska diskrimineras eller trakasseras på grund av sin 
funktionsnedsättning. Alla har rätt att delta i skolans verksamheter utifrån sina egna förutsättningar.

Resonera och diskutera olikheter och likheter, på vilket sätt är vi lika/olika, tänker vi alla likadant, 
gör vi alla lika, ser vi lika ut? Vad är en funktionsnedsättning? Kan man se alla 
funktionsnedsättningar? Vad kan vara ett hinder för mig i min vardag, miljö? Finns det något som är
hinder för någon annan, men som jag klarar av?
Se en film ur serien ”Du och jag” (innan april 2015) eller ur serien ”Rättens riddare” avsnittet ”Hjul 
e lika rätt som fötter”. Diskutera i klassen efter filmen.
Leka lekar; som Blindbock, led en vän med bindel, m.fl. Reflektera och resonera efter leken utifrån 
perspektivet vad kan vara hinder för mig? Likheter, olikheter, hur känns det i leken? osv.

Under läsåret 2015/2016

Tillgänglighet

Målet är att eleverna ska känna till att personer med synliga och osynliga funktionsnedsättningar 
ska kunna delta i skolans verksamhet utan hinder i form av bristande tillgänglighet.

Utgångspunkterna i arbetet ska vara de kunskaper som finns i gruppen. Genom att ta reda på vad 
eleverna kan om tillgänglighet innan arbetsområdet startar. Resonera, diskutera i grupper, gör 
gemensamma tankekartor.
Se filmen ”Tillgänglighet i parken – teckenspråkstolkning” (5.56 min)
Till läraren/pedagogen: Exempel på dolda funktionsnedsättningar; allergi, astma, adhd, autism, 
hyper hidros (svettningar) mm.

Ålder

Målet är att eleverna ska vara medvetna om att barn och elever inte får utsättas för trakasserier och 
diskriminering i samband med ålder.

Utgångspunkterna i arbetet ska vara de kunskaper som finns i gruppen. Genom att ta reda på vad 
eleverna har för tankar om ålder innan arbetsområdet startar. Resonera, diskutera i grupper och gör 
gemensamma tankekartor.
Till läraren/pedagogen: Åldersdiskriminering kan exempelvis vara gamla/unga föräldrar, yngre eller
äldre än sina klasskamrater, i lekar på skolgården få höra ”du är för liten”.


