
PLUGGPARADISET 

Plan mot diskriminering  
och kränkande behandling 

Elevversion 



Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling är ett dokument som 
förklarar hur vi ska behandla varandra 
på vår skola, hur vi jobbar i skolan för 
att alla ska må bra och vad som händer 
om man inte behandlar varandra på ett 
bra sätt. 

Vad betyder 
Plan mot diskriminering  

och kränkande behandling ? 



Diskriminering är när man 
behandlar någon orättvist. Det 
finns en lag som heter 
Diskrimineringslagen. 
 
Diskriminering är när någon eller 
några blir sämre behandlade på 
grund av någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. 
 



Vilka är de sju 
diskrimineringsgrunderna? 



Kön 

Vi ska behandla människor likvärdigt 
oavsett om man är flicka eller pojke. 



Könsöverskridande identitet 
eller uttryck 

Vi ska behandla människor likvärdigt 
oavsett om man beter sig eller klär sig på 
ett annat sätt än vad andra kanske 
förväntar sig av en flicka eller pojke. Vi 
får känna oss som vi vill och visa detta 
genom vårt beteende och vår klädstil. 



Etnisk tillhörighet 

Vi ska behandla människor likvärdigt 
oavsett vilken kultur man kommer ifrån, 
vilket språk man talar eller vilket 
område i världen man kommer ifrån. 



Religion eller annan 
trosuppfattning  

Vi ska behandla människor 
likvärdigt oavsett var man kommer 
ifrån eller vilken Gud/vilka Gudar 
man tror på.  



Funktionsnedsättning 

Vi ska behandla människor 
likvärdigt oavsett om man har svårt 
att röra sig eller har svårt för att 
förstå och lära sig. Eller om man 
har allergier, inte kan se eller inte 
kan höra. 



Sexuell läggning 

Vi ska behandla människor likvärdigt 
oavsett vem man är kär i. Om du är tjej får 
du vara kär i en tjej eller en kille. Om du är 
kille får du vara kär i en kille eller en tjej. 

? 
? ? 



Homosexualitet betyder att man 
är kär i någon av samma kön. 
 
 
Bisexualitet betyder att man är 
kär i någon oavsett kön. 
 
 
Heterosexualitet betyder att 
man är kär i någon av motsatt 
kön. 
 



Ålder 

Vi ska behandla människor likvärdigt 
oavsett hur ung eller gammal man är. 

Det spelar ingen roll om man är yngre eller 
äldre än sina klasskamrater! 



Det är alltså de här som är de sju 
diskrimineringsgrunderna: 
 
o Kön 
o Könsöverskridande identitet eller uttryck 
o Etnisk tillhörighet 
o Religion eller annan trosuppfattning 
o Funktionsnedsättning 
o Sexuell läggning 
o Ålder 

 
 



Kränkande behandling och 
trakasserier, det vill jag berätta om! 
Det handlar om att man behandlar 
människor illa. Att någon eller några 
inte respekterar människors lika 
värden. 

Okej, nu vet vi vilka 
diskrimineringsgrunderna är. 
Vad är mer viktigt att veta? 



Har du hört någon säga att han 
eller hon har blivit kränkt? 

Kränkningar kan utföras av en eller flera 
tillsammans och riktas mot en person eller 
en grupp. Det kan till exempel vara genom 
att retas, frysa ut, ge blickar, knuffas,  eller 
skriva elaka saker på nätet eller via sms. 
Kränkningar kan äga rum vid ett tillfälle 
eller upprepas flera gånger. 



Har du hört någon säga att han 
eller hon har blivit trakasserad? 

Trakasserier är när man kränker någons 
värdighet. Det finns också en koppling till 
diskrimineringsgrunderna. Det är 
trakasserier även när ett barn blir kränkt 
på grund av en förälders sexuella 
läggning eller funktionsnedsättning. 



Har du hört någon säga att han 
eller hon har blivit mobbad? 

Mobbning är när någon eller några 
kränker någon upprepade gånger. 
Det kan vara om någon retas varje 
dag, skriver elaka lappar eller elaka 
saker på nätet flera gånger. 
Att vara dum mot någon en gång är 
inte mobbning utan en konflikt. 
 



Vad säger lagen om 
allt det här?   

Lagen säger att man inte får kränka eller 
diskriminera någon. Om det sker är skolan 
skyldig att utreda och åtgärda problemet. 
Skolan ska se till att det blir bra igen. 



Vad ska jag göra om jag eller 
någon annan blir utsatt? 

Då ska du 
o Prata med någon personal som du känner. 
o Prata med någon hemma som kan prata med skolan. 
o Prata med någon i Trygghetsgruppen. 
o Prata med en kompis som kan prata med någon på 

skolan. 
 
 



Vad är 
Trygghetsgruppen?   

Trygghetsgruppen på 
Pluggparadiset består av olika 
vuxna i personalen. Fråga din 
lärare så får du veta vilka de är.  
Trygghetsgruppen samlas om 
det har kommit fram att någon 
har blivit utsatt. 



Så här arbetar Trygghetsgruppen på Pluggparadiset: 
 
1. Trygghetsgruppen tar emot anmälan. 
2. Två personer har samtal med den utsatta eleven, 

den ena skriver och den andra pratar. 
3. Två personer pratar med den eller de som utsätter, 

den ena skriver och den andra pratar. 
4. Samma dag som samtalen äger rum kontaktas 

berörda föräldrar. 
5. Inom 14 dagar har Trygghetsgruppen  

uppföljningssamtal men alla inblandade. 
 
 



Vad händer om någon vuxen på 
skolan kränker en elev? 

Då ska rektor  
informeras omgående. 
Därefter vidtar rektor 
speciella åtgärder. 
 



En av visionerna på 
Pluggparadiset är att 
alla på skolan ska 
känna sig trygga varje 
dag! 
 



• Vi har tydliga ordningsregler 
och konsekvenser 

• Vi har en tydlig värdegrund 
• Vi har rastvakter med gula 

västar 
• Vi har trygghetsenkäter 
• Vi har klassråd 
• Vi har oftast personal i 

omklädningsrummen 
• Vi har kartläggning av otrygga 

platser 
 

Vad gör vi då? 



Varje år får alla elever vara med och sätta 
markeringar på en karta. På kartan finns 
skolgården och skolbyggnaden. Där kan 
man markera var man känner sig trygg eller 
otrygg. 
Trygg  Otrygg ibland Otrygg ofta 
 
Kartläggningen gäller både skoltid och 
fritidstid.  
När kartorna har sammanställts kan man se 
vart eleverna känner sig otrygga. 




