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Diskrimineringsgrunder 

• Kön: 
Denna diskrimineringsgrund innebär att någon är flicka eller pojke, kvinna eller man. Även transsexuella som ändrar sin juridiska könstillhörighet 
skyddas i denna grund.

• Könsidentitet eller könsuttryck:
En person som ger uttryck att tillhöra ett annat kön än det biologiska. Detta i form av t ex kläder, kroppsspråk, beteende eller något annat som syftar 
på kön. Könsidentitet eller könsuttryck skiljer sig från könsnormen, t ex transvestiter, intersexuella och transgenderpersoner. Denna grund handlar inte 
om sexuell läggning eftersom transpersoner kan vara både homo-, bi- eller heterosexuella.

• Etnisk tillhörighet:
Syftar på en persons nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller liknande. Man kan ha en eller flera etniska tillhörigheter.

• Religion eller annan trosuppfattning:
Religionsfriheten är skyddad i svensk lagstiftning och i internationella konventioner. En elev får inte missgynnas p.g.a. sin religion i skolan. Att ha en 
annan trosuppfattning innebär att ha en annan religiös åskådning, t.ex. ateism

• Funktionsnedsättning:
Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga till följd av skada eller sjukdom som fanns vid 
födseln eller uppstått senare. Funktionsnedsättningen kan begränsa en persons funktionsförmåga utifrån hur tillgänglig miljön är.

• Sexuell läggning:
En person som har en homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

• Ålder: 
Denna diskrimineringsgrund omfattar alla åldrar. Det finns tillfällen då det är tillåtet att särbehandla utifrån ålder, t.ex. vid tillträde till gymnasium eller 
i klassindelning.



Kränkningar

• Vad är en kränkning?

• Hur känner du dig när du blir kränkt?



Kränkningar

• Taskiga ord

• Fysiskt våld

• Utfrysning

• Elektroniska kränkningar

• Även ”små” saker som blickar, suckar

Vad är mobbning?



Sexuella trakasserier

• Vad är det?



Sexuella trakasserier

• Att titta på eller vissla till en person, på ett sätt som hen tycker är 
obehagligt.

• Att kommentera en persons kropp, på ett sätt som hen tycker är 
obehagligt.

• Att ta på en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
• Att kalla en person för något som har med sex att göra, och som hen inte 

tycker känns bra.
• Att ge en person sexuella förslag, som hen inte vill ha.
• Att sprida rykten om en person, som handlar om sex eller kropp.
• Att skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra, och 

som personen inte vill ha.
• Att sprida bilder på en person, som inte vill det.



Ordlista från enkäten

• Trygg

• Reagera

• ”ta plats i klassrummet”

• Visa respekt

• Praktisera religion

• Fri att inte behöva praktisera religion

• Våga


