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Alla elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför              
finns det bestämmelser om att skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att             
motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter           
i verksamheten. 

Vad säger våra lagar? 
 
Tidigare skulle skolan 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 § i skollagen (2010:800). Den 1 januari 2017 ändrades               
diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att        
utbildningssamordnaren har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka            
för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön,          
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,         
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
 
Bestämmelserna om arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet: 

● Arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och            
utvärdera). 

● ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och              
sexuella trakasserier. 

● dokumentera alla delar i det fortlöpande arbetet 
● samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten. 

 
I Dals-Eds kommun har man tidigare sammanfört planerna, eftersom arbetet mot           
diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många          
beröringspunkter och likheter. Denna plan har på Snörrumskolan blivit ett fortlöpande arbete            
där vi väljer att behålla mycket av innehållet och namnet likabehandlingsplan, och uppdatera             
den så att den följer ovanstående bestämmelser. All personal ska vara bekant med och arbeta               
i ovanstående lagars anda. 

Diskrimineringslagen 
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,         
funktionshinder 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. 
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En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i                
efterföljande års plan. 
 

Skollagen 
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 avser                
att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade              
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
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Definition av begrepp 
 

Diskriminering: 
  
Diskriminering är när skolan/förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn eller en elev             
sämre än andra barn/elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet,            
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande        
identitet eller uttryck eller ålder. 
 
 
Skyddade diskrimineringsgrunder: 
Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön,          
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,          
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Här beskriver vi hur de olika           
diskrimineringsgrunderna definieras i diskrimineringslagen och dess förarbeten (regeringens        
proposition 2007/08:95). I några fall har vi även kommenterat lagens definition. 

Kön 
Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar             
också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller              
man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.                 
Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker             
det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller              
frisyr. 

Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett paraplybegrepp            
för människor som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och könsuttryck. Även en             
person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker ändra sin könstillhörighet omfattas             
av denna grund och därmed av skyddet mot diskriminering. 

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande         
identitet eller uttryck.  
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Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat             
liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som           
till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett             
relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de              
nationella minoriteterna såsom samer och romer. 

Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk               
diskriminering. 

Religion eller annan trosuppfattning 
Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och           
islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband             
med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. 

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion             
omfattas inte av diskrimineringslagens skydd. 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga        
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns               
vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en             
persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell         
funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. En                
funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier,             
dyslexi, hörsel och synskador med mera. 

Sexuell läggning 
Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning. 

Ålder 
Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot             
diskriminering 
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Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan            
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om            
missgynnandet har samband med diskrimineringslagarna.  
 
 
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett           
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt              
missgynna personer på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.  
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 Syftet är att skydda barn och elever mot kränkningar. 
 
Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever               
mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan            
förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. 
Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande         
behandling. De ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja              
barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra             
trakasserier och kränkande behandling.  
 
Innebörden av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som               
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller          
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning         
eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av            
makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller            
personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera              
varandra i juridisk bemärkelse. 
 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med             
någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt         
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.          
Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det              
diskriminering.  
 
Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt           
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. 
 
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en               
eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras                
inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier             
och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning,          
förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota              
någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och             
återkommande.  
 
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad             
negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker             
tillfoga en annan skada eller obehag. 
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Flödesschema över Snörrumskolans arbete med likabehandlingsplan och       
plan mot kränkande behandling  
 
 

 
 
 
 
 
1. Undersöka risker för diskriminering 
Första steget innebär att utbildningsanordnaren tillsammans med likabehandlingsgruppen ska         
undersöka den egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller            
repressalier, eller andra hinder för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Det kan              
både vara reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. 

Detta görs genom: 

● Händelserapporter, som analyseras med hjälp av sociogram 
● Elevenkät 
● Vårdnadshavare - Enkät 
● Utvärderingar av föregående plan 
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● Elevuppföljning 

Genom att undersöka den egna verksamheten säkerställs att de åtgärder som vidtas motsvarar             
en verksamhets faktiska behov. Undersökningen ska vara en inventering och utredning av            
verksamheten för att identifiera hinder för lika rättigheter och möjligheter och för att             
identifiera om det förekommer diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier          
eller repressalier, eller risker för diskriminering eller repressalier. 

2. Analysera orsaker 
Efter undersökningen ska utbildningsanordnaren tillsammans med likabehandlingsgruppen       
analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder. Analysens omfattning beror i stor            
utsträckning på vilken typ av verksamhet det handlar om och hur stor den är.              
Likabehandlingsgruppen identifierar nya övergripande mål för likabehandlingsarbetet som        
lyfts upp på ett samverkansmöte i september tillsammans med personalen på Snörrumskolan. 

3. Genomföra åtgärder 
I steg tre ska utbildningsanordnaren tillsammans med all personal på Snörrumskolan komma fram             
till och genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, mot             
bakgrund av undersökningen och analysen. Personalen på Snörrumsskolan ska alltså bedöma vilka            
konkreta åtgärder som ska genomföras för att uppnå målen. 

Utbildningsanordnaren ska ge möjligheter att genomföra åtgärder för att undanröja de upptäckta            
riskerna och hindren,främjande åtgärder i syfte att utjämna skillnader i förutsättningar mellan            
olika grupper, det vill säga undanröja hinder för lika rättigheter och möjligheter. Åtgärderna ska              
motsvara faktiska behov. Det betyder inte att det måste finnas ett barn/en elev i verksamheten som                
kan drabbas idag, utan att det finns risker eller hinder som skulle kunna leda till att någon kan bli                   
diskriminerad. 

Planera in tid och resurser och gör en ansvarsfördelning 
Utbildningsanordnaren bör planera in nödvändiga resurser, och ledningen bör ange vem som            
är ansvarig för att genomföra åtgärderna. Utbildningsanordnaren ska ge förutsättningar att           
tidsplanera och genomföra åtgärderna så snart som möjligt. 

Omständigheterna avgör vilka åtgärder som behövs 
Det går inte att generellt ange vilka åtgärder en utbildningsanordnare ska genomföra, utan det              
får bedömas med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet.              
Om utbildningsanordnaren i sin undersökning har funnit risker för diskriminering eller andra            
hinder ska utbildningsanordnaren som huvudregel vidta åtgärder för att undanröja dem. 

4. Följ upp och utvärdera 
Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. Detta gör               
personalen i arbetslagen i slutet av vårterminen. När det är klart ska utvärderingarna analyseras av               
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likabehandlingsgruppen. Den kunskap och de erfarenheter som arbetet har gett går att använda i              
steg ett (undersökningen) i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. 

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier 
Utöver de fyra stegen ska utbildningsanordnaren också ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i              
syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 

Samverkan och dokumentation 
För oss på Snörrumsskolan är det viktigt att elever, personal och vårdnadshavare är delaktiga i               
arbetet med vår likabehandlingsplan. Allt arbete med aktiva åtgärder ska ske i samverkan med              
barn, elever och vårdnadshavare samt med anställda i verksamheten. 

Arbetet med likabehandlingsplanen under läsåret:  

September 
Utifrån föregående likabehandlingsplan utvärdering och analys upprättas en ny         
likabehandlingsplan med övergripande mål utifrån diskrimineringsgrunderna. Dessa mål lyfts         
upp på Samverkan i september där personalen tillsammans kommer fram till Snörrumskolans            
konkreta mål och åtgärder. 
 
Oktober 
Klass/PA/Fritids personalen ansvarar för att likabehandlingsplanens mål förankras hos         
eleverna på skolan. Rektor ansvarar för att läsårets likabehandlingsplan publiceras på           
hemsidan och Vklass 

December 
Arbetslagen ansvarar för att se över de mål och konkreta åtgärder som finns i              
likabehandlingsplanen och uppdatera vid behov. 
 
April 
En enkät går ut till vårdnadshavare och elever på skolan 
 
Maj 
Utvärdering och uppföljning genom skriftlig inlämning av likabehandlingsarbetet från         
personal. 
 
Juni 
Likabehandlingsgruppen analyserar skolans utvärderingar samt enkätsvar och identifierar nya         
övergripande mål för nästkommande likabehandlingsplan. 
 
 

11 

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/skolans-riktlinjer-och-rutiner-mot-trakasserier/


DALS-EDS KOMMUN   
FOKUS-förvaltningen 

 
 
__________________________________________________________________________ 

 

Barn/elevers delaktighet i likabehandlingsplanen sker i år på följande vis: 
Eleverna ska delta i utvärdering av aktiviteter för diskrimineringsgrunderna. 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. 
 
Vårdnadshavarens delaktighet i likabehandlingsplanen sker i år på följande vis: 
Vårdnadshavarna 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. 
 
Personalens delaktighet i likabehandlingsplanen sker i år på följande vis: 
All personal 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. 
 
Likabehandlingsgruppen delaktighet i likabehandlingsplanen sker i år på följande vis: 
Ansvarar för att likabehandlingsplanen revideras och ansvarar för analys av utvärderingar och            
enkätsvar. Gruppen är under läsåret 2017/2018 Ing-marie Arkteg Siljeblad (Rektor), Johan           
Sjölie (skolvärd), och Gun Edquist (resursperson) och Rosmari Hansen (Specialpedagog). 
 
Denna plan förankras hos elever, vårdnadshavare och anställda inom verksamheten          
genom: 

● Vklass 
● Föräldraråd 
● Apt/Samverkan 
● Hemsidan 
● Föräldramöten 
● Lektioner i klassrummet 
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Rektor ansvarar för att all personal känner till och agerar utifrån planerna och pedagogerna              
ansvarar för att barn, elever och vårdnadshavare informeras. Som pedagog i Dals-Eds            
kommun förutsätts att man respekterar andra och är en god förebild för barn och vuxna. 
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Snörrumskolans mål och åtgärder för det främjande och förebyggande         
arbetet under läsåret 2017/18 
 
Varje år upprättas en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Det görs en              
kartläggning av barnens trygghet och trivsel. Planerna upprättas i samråd med personal, barn,             
elever samt vårdnadshavare representanter.  
 
Vårterminen 2017 gjordes enkäter, uppföljningar och utvärderingar som analyserats av          
likabehandlingsgruppen (se bilaga 1). Resultatet av analysen ligger till grund för denna            
likabehandlingsplan. 
 
 
Kartläggning och nulägesanalys  
 
 
Förskoleklass: 
 
Nuläge 
Vi har barn med olika religion och trosuppfattning och väljer att ta upp denna              
diskrimineringsgrund. 
 
Religion eller annan trosuppfattning: Med religion och trosuppfattning menas, kristendom och           
judendom, samt annan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös              
åskådning, tex ateism. 
 
Åtgärder: 
Samtal om att alla inte firar samma högtider. 
Henrik Nyström/Carolina Fahlander ska kontaktas om ev. besök av representanter från annan            
trosuppfattning eller religion. 
Vi undersöker om vi kan hitta filmer och böcker till ämnet. 
Lekar, sång och mat från andra länder är förslag på aktiviteter. 
 
Vi vill uppnå: 
Tolerans,respekt, förståelse och en positiv upplevelse om våra olika religioner och           
trosuppfattningar. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
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___________________________________________________________________________ 
 
Årskurs 1 
 
Nuläge 
Många av barnen använder fula ord som är opassande för vår verksamhet. Orden kan              
upplevas kränkande och är en blandning av könsord och skällsord. 
 
Tydliga mål och konkreta åtgärder 
Vi samtalar dagligen med eleverna om ordens betydelser, 
Vi kan använda oss av material frå Ur skola - vänskap hos barn, Ugglan och kompisproblemet 
Vi kan göra ett rollspel. 
Vi kan använda oss av ajabaja spelet. 
Vi är tydliga i föräldrakontakten, vi samtalar med eleverna om att vi berättar för föräldrar om                
vad de säger och gör. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Årskurs 2 
 
Kränkande behandling/förlöjliganden 
Eleverna ska behandla varandra med respekt i klassrummet. Alla ska känna sig bekväma med              
att tala högt, gå fram, sjunga osv. 
 
Hur gör vi? (Åtgärder) 
Vi arbetar dagligen med att diskutera och samtala kring hur man ska vara mot varandra. Detta                
i förebyggande syfte. 
 
Vi arbetar med teater i form av julpjäs i åk 2. Här får eleverna träna på att respektera                  
varandra, de får genom teatern testa att vara någon annan, utan att bli ifrågasatt. 
 
Det viktigaste är att då det uppstår situationer ska detta diskuteras och samtalas om för att man                 
ska kunna ta lärdom av det. 
 
Vid behov ska en händelserapport skrivas. 
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Mål 
Eleverna ska själva förstå att det handlar om hur man beter sig/vad man gör själv. Alla elever                 
ska känna sig trygga och våga vara sig själva. Man ska kunna göra fel i klassen och man ska                   
inte skratta åt varandra. Alla ska respektera varandra. 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Årskurs 3 
 
Område 
Vi vill arbeta med alla människors rätt att vara som man är. Att alla människor har rätt att vara                   
olika. 
Vi kommer även att arbeta med värdegrunden kring hur man ska vara mot varandra. 
 
Åtgärder 
Vi kommer att arbeta med synliga och osynliga funktionsvariationer samt olika manliga och             
kvinnliga normer. Varför har vi dessa normer och måste det se ut så? Yrken, kläder, utseende                
osv. 
 
Film: UR.skola: Vara vänner - Får Gabriel vara prinsessa? 
Film: Digital pedagogik:Rättens riddare - Hjul är lika rätt som fötter. 
Film: Digital pedagogik:Bram med myror i brallorna (Osynlig funktionsvariation) 
Film: UR.skola: Vara vänner -Varför är Ville så bråkig. 
Litteratur: Små böcker från kop.rummet. 
 
Utifrån dessa filmer och böcker kommer vi att ha diskussioner och arbete kring de olika               
ämnena. 
 
Fortsatt arbete utifrån rektors samtal med samtliga elever i år 3 kring värdegrund och eget               
ansvar i sin skolgång. 
 
Diskussioner med utgång ifrån “Vi vill varandra väl och göra varandra bra!”. 
 
 
Mål med åtgärder: 
 
Att motverka kränkande behandling eller diskriminering som sker på grund av att någon har 
synliga/osynliga funktionsvariationer eller faller utanför normens ram gällande yrke,         
utseende, kläder.  (normöverskridande) 
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Målet är att eleverna ska ha en förståelse för sitt eget agerande i både språkliga och fysiska                 
handlingar. Att de ska få en insikt i sitt ansvarstagande och vikten av detta. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny målsättning för läsåret 2018/2019 
Utifrån de nya bestämmelserna kommer vi från och med läsåret 2018/2019 att arbeta med              
samtliga 7 diskrimineringsgrunder. Varje diskrimineringsgrund kommer att få ett         
övergripande mål, konkreta mål och åtgärder, uppföljning och utvärdering.  
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Rutiner för akuta situationer 

Dessa rutiner har vi för att tidigt upptäcka och åtgärda trakasserier och            
kränkande behandling: 
 

- Varje vuxen på skolan har ansvar för att göra en anmälan till rektor om man hört eller                 
sett en kränkning ske. 

- Anmälan kan ske på blanketten “Händelserapport” med , på elevuppföljning, Drop-In           
Eht och/eller direktkontakt med någon ur elevhälsan eller rektor. 

- 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 i blankettställ i personalrummet på Snörrumskolan. 

 
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 gör  anteckningar. Analys av samtalen sker efter varje gång. 

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

Vid samtalen bör det vara två personer från skolan närvarande, den ene ställer frågorna              
och den andre gör  anteckningar. Analys av samtalen sker efter varje gång. 

 
3. Åtgärder vidtas, dokumenteras  och ett uppföljningsdatum bestäms. 

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

mentorer och vårdnadshavare. 
 

5. Utvärdering av åtgärder, 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. 
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Arbetsgång när anmälan gjorts om diskriminering, trakasserier eller kränkande         
behandling, gäller även incidentrapportering 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Händelserapportrapport och anmälningsblankett och utredningsblankett förvaras hos       
rektor/förskolechef, Drive och i personalrummet på Snörrumsskolan.       
Rapportsammanställning görs i enlighet med rutiner för Arbetsmiljökommittén.  
 
Arbetsgruppen är under läsåret 2017/2018 Camilla Paulsson, Gun Edquist, Johan Sjölie,           
Karin Larsson och Rosmari Hansen  
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Bilaga 1 

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?” 
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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. 
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● 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. 
 
 
Dokumenterad analys av åtgärder 
 
Utifrån arbetslagens utvärderingar av mål och åtgärder i likabehandlingsplanen kan man           
urskilja att det varit ett arbetssamt år med flytt mellan lokaler som medfört att              
dokumentationen i likabehandlingsplanen inte prioriterats. Skolan har arbetat aktivt med att           
alla ska känna sig trygga, finna studiero, känna sig säkra i de tillfälliga lokalerna. Analysen               
visar även att det finns en önskan hos arbetslagen att man själva ska få utarbeta mål utifrån                 
diskrimineringsgrunderna som ska ligga till grund för vårt främjande och förebyggande           
arbete. 
 
Analys av enkätsvar i åk 2 
De flesta elever trivs med personalen. De fyra som svarar ibland kan bero på dagsform,               
händelser eller aktuella utredningar. När det kommer till att ha kamrater/ha rast uppger 18 %               
ibland som svarsalternativ. Övriga svarar ja. Vi har en hög medvetenhet bland personalen och              
arbetar för att alla ska känna tillhörighet i gruppen. 
Lär man sig intressanta saker/nya saker i skolan svarar några nej på frågan. Det finns barn                
som uttrycker att de redan kan allt eller de är inte intresserade av området. det kan vara svårt                  
att nyansera begreppet ibland är det någon gång i veckan/månad/år? Vi tolkar ja och ibland               
som positivt. Vi arbetar aktivt med medbestämmande och eleverna har varje vecka fått rösta              
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om vilket arbetsområde vi ska arbeta med. Nej svaren kan vara att deras förslag (val) inte                
röstades fram. Flera barn upplever att de aldrig får vara med och bestämma. 
 
 
Analys av enkätsvar fritidshem 
 
Enkäten genomförs på alla fritidshem. 
Eleverna tycker om att vara på fritids. Enstaka uttrycker att de inte tycker om att vara där. För                  
alla barn som uttrycker att det inte vill vara på fritids görs anpassningar och åtgärder för att                 
öka barnets trivsel och trygghet, i samarbete med föräldrar. 
Många elever upplever att de får välja vad de ska göra. Det är flera som uttrycker att de inte                   
får välja. Vår verksamhet bygger på att man får ett utbud av aktiviteter att välja på, allt finns                  
inte alltid. Under året har vi haft begränsat utbud av aktiviteter för att lokaler och skolgård                
renoveras. Det kan vara svårt att nyansera begreppen för eleverna, svaren kan vara svåra att               
tolka. Ibland har fritids samma verksamhet för alla barnen för att bygga gemenskap, trygghet              
och tillit i gruppen. 
Många elever uttrycker att de inte kan vara ifred om de vill det, lite olika på olika avdelningar.                  
Lokalerna har få mindre utrymmen att kunna gå undan i. Renoveringen innebar också att vi               
var i mindre lokaler och inga extra lokaler för andra aktiviteter såsom gymnastiksal m.m. 
Barnen trivs med personalen på fritids. Det är fler som har svarat vet ej på frågan och några                  
har svarat nej. "Vet ej" och "nej" svaren kan vara ex. att vi arbetar med struktur och tydlighet,                  
vi har regler och bryter man mot dem så pratar personalen med barnen och det kan upplevas                 
som svårt och jobbigt för en del barn. Vi har haft svårigheter att rekrytera personal till fritids                 
och det har varit omflyttningar av personal mellan avdelningar vilket skapar osäkerhet hos             
elever. 
 
Vi hade ett lågt deltagande av vårdnadshavare, enkäten genomfördes via Vklass (digitalt). Vi             
behöver se över våra rutiner för hur vi ska få fler vårdnadshavare att delta. 
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Bilaga 2 
Händelserapport 
Rapporten lämnas till och arkiveras hos chef/ rektor. 
 
Anmälare Datum 

 
Vem upptäckte incidenten? Datum Tidpunkt 
 
 
 
Namn – personnummer             Övriga inblandade personer 
 
______________________________________ _____________________________________ 
 
______________________________________  _____________________________________ 
 
______________________________________ _____________________________________ 
 
______________________________________  _____________________________________ 
   
 
Typ av händelse: Plats: 
•  Tillbud •  Inomhus - var?______________ 

•  Olyckshändelse ______ __________________ •  Utomhus - var?_____________  
•  Konflikt mellan barn/elever/personal •  Idrottshallen 
•  Slagsmål mellan elever •  Studieresa - var?____________ 
•  Diskriminering/trakasserier _______________________ 
•  Kränkande behandling •  Sociala medier 
•  Hot •  På annan plats 
•  Oro ___________________________ 
•  Annat:________________________________ ____________________________ 
 
Beskrivning av händelsen 
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Åtgärder: 

• Konflikt löst efter samtal mellan barn/elev/elever/med stöd av personal. 
• Föräldrar är kontaktade för kännedom om incidenten. 
• Möte med föräldrar. 
• Föräldrar är kontaktade bokat möte datum. ___________________ 

• Besök hos skolsköterskan. 
• Besök hos vårdcentral eller annan. 
• Anmält till ____________________________________ 
 

Har liknande incidenter hänt tidigare? 
•  Nej •  Ja Datum_________________ •  Vet ej 
 
 
Underskrift  
Anmälare 
 

Namnförtydligande 

 
Åtgärder beslutade av chef/rektor 
•  Ingen ytterligare åtgärd 
•  Anmält till Elevhälsan 
•   Samtal med_____________________ 
•  Anmält till arbetsmiljöverket 
•  Anmält till tekniska kontoret 

•  Beslut Utredning kränkning 
•  Kartläggning grupp/elev/miljö 
•  Anmälan till socialtjänst 
•  Omedelbar anmälan till huvudman 
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Underskrift 
Ansvarig chef/rektor 
 

Namnförtydligande 

Skyddsombud 
 

Namnförtydligande 

 

Uppföljning/Utvärdering av Händelserapport diarienr:_________ 
 
•  Ej aktuell  
•  Datum för uppföljning: _____________  
•  Ansvarig för uppföljning/utvärdering: ______________________________ 
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• Ärendet avslutas  
• Ny uppföljning, datum:___________________ 
 
 
Underskrift 
Datum:  
Ansvarig chef/Rektor  
 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 
 
Litteraturlista  
 
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) 
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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) 
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Bilaga 4 
 
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) 
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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) 
 
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                   
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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. 
 
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! 
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