
MANUS

Rätt åt dig!

TILL UTBILDNINGEN RÄTT ÅT DIG!

En bok och en utbildning från Malmö mot Diskriminering

Manuset som du har framför dig hör till utbildningen Rätt åt dig!
Både den och boken med samma namn kom till under projektet DiBU – 
Diskriminering mot Barn och Unga, som Malmö mot Diskriminering drev 
under åren 2016 - 2019 med finansiering från Arvsfonden.

Till utbildningen Rätt åt dig! finns även en handledning och en presentation 
(i powerpoint och keynote-format) som refereras till i detta manus.

Vi hoppas att du som jobbar i föreningslivet, på en antidiskrimineringsbyrå, 
inom skolan, fritids eller i annan verksamhet där du träffar unga – kommer 
ha användning för utbildningen.

Rätt åt dig! en bok om din rätt att inte bli diskriminerad finns att ladda ned 
och beställa via vår hemsida www.malmomotdiskriminering.se

Malmö mot Diskriminering
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UPPLÄGG FÖR UTBILDNINGEN        

Inledning: kort om MmD och vad en antidiskrimineringsbyrå är  5 min

Övning: Fördomsprofilen eller Din identitet*    max 10 min

Tryggare rum                          ca 5 min

Vad är egentligen diskriminering?      10 min

Gissa året!                              10 min

[Paus i 10 min, som en riktlinje efter 40-45 min - helst med fika!]

Vilka är diskrimineringsgrunderna?      10 min

Hemkunskapsprovet och verktyget grunden, platsen, makten   8 min

Visa film Grupparbetet och låt deltagarna diskutera    10 min

Visa film Debatten i klassen och låt deltagarna diskutera   10 min

Förklaring kring trakasserier       8 min

[Paus i 10 min]

Om skolans utrednings- och åtgärdsskyldighet   2 min

Läs upp True story: Ingen förstår och låt deltagare diskutera  10 min

Förklaring bristande tillgänglighet i skolan   8 min

Skolans ansvar     8 min

Samla bevis, diskrimineringsersättning   10 min

Kontakta oss     5 min

total tid = 2,5 h (150 min)

1,5-timmes version (för större grupp): 
Ta bort övningen Fördomsprofilen eller Din identitet och delen Gissa året. Ha bara 
en berättelse om trakasserier (Grupparbetet eller Debatten i klassen) och gör om 
berättelsen Ingen förstår så att det bara blir ett exempel på totalt 5 min.

Tips
Kan inte skolan/fritidsgården ha ett så långt pass? Kolla om ni kan komma vid två 
tillfällen.
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MANUS TILL UTBILDNINGEN  
RÄTT ÅT DIG!
Inledning (5 min)
[BILD OM OSS - ANPASSAS FÖRSTÅS EFTER DEN ORGANISATION/PERSON SOM 
UTBILDAR] 

Hej! Vi kommer från Malmö mot Diskriminering. Vi är en antidiskrimineringsbyrå.
Det är ett väldigt långt ord. Men det betyder att vi jobbar för att minska orättvisor i 
samhället. Vi är faktiskt Sveriges största antidiskrimineringsbyrå. Vi är en förening, 
så vi är alltså inte en del av kommunen. Vi finns till för folk i de här 18 kommunerna i 
Skåne. [BILD]

Vad gör en antidiskrimineringsbyrå (ADB)? Vi ger gratis råd och stöd till privatpersoner 
som blivit orättvist behandlade, alltså diskriminerade. Vi tipsar om vad du kan göra 
om du har blivit utsatt och hjälper för att försöka rätta till det som blivit fel.

[BILD] Det går till på så sätt att en person ringer eller mailar till oss, kanske är det 
en förälder som är orolig för sitt barn för att barnet blir dåligt behandlad i skolan, men 
rektorn har inte gjort något för att det ska bli bättre. Eller så är det en elev som själv 
ringer till oss.
Låt oss säga att det är eleven som ringer och pratar med oss i telefon. På MmD:s 
sida är det en jurist, som kan diskrimineringslagen bra, som svarar. Tycker den att det 
låter som att det handlar om diskriminering, så bokar vi in ett möte hos oss på vårt 
kontor för att prata mer med eleven och förstå mer av vad som hänt. 
Nästa steg är att försöka hjälpa eleven. Då kan vi till exempel ringa upp rektorn 
och säga att vi fått veta att detta hänt och att det inte är ok för att det bryter mot 
diskrimineringslagen. Vi säger att det måste bli en ändring. Förhoppningsvis kommer 
vi överens redan då. [BILD]
Men om rektorn säger att nej, det här är bara trams, det ska vi inte göra - [BILD] då 
kan vi ta i med hårdhandskarna också - i vissa fall - det är inte ofta - men då kan vi 
driva ett ärende till domstol. [BILD]

Förutom det som handlar om det vi kallar ”ärenden” - alltså att vuxna, barn och unga 
anmäler diskriminering till oss, så jobbar vi också med utbildning och att försöka 
sprida ordet och jobba för en positiv förändring. [BILD] Till exempel måste ju den här 
rektorn få en utbildning och lära sig om diskriminering, och vad den måste ändra för 
att samma händelse inte ska hända igen, och för att inte bryta mot lagen.
Också ni - som är elever i en skola - behöver ju veta om vilka rättigheter ni har så att 
ni kan flagga upp när till exempel en skola bryter mot dem.
Det är det som dagens utbildning handlar om!
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Övning: Fördomsprofilen eller Din identitet  
(max 10 minuter)

FÖRDOMSPROFILEN
[HA EN TOM BILD I BAKGRUNDEN]
[Om ni är två utbildare, kan utbildare 1 hålla i inledningen och utbildare 2 dyka fram 
först nu. Om du är ensam utbildare kan du bara rikta fokus mot dig själv – t.ex. ”Nu har 
jag pratat här en liten stund och jag tror att ni, om ni funkar ungefär som jag, säkert har 
hunnit tänka en del saker om vem jag är…stämmer det?... Kan ni till exempel gissa var 
jag kommer ifrån…? osv”]

[Utbildare 1]:
Nu vill jag att ni ska berätta vad ni tänker om den här personen. Säg allt som ni kan 
komma på och släpp loss era fördomar utifrån vad ni ser.

[Utbildare 2 går in, står tyst framför deltagarna] [Utbildare 1]:
Var bor den? Är den från stad X? Vilken sorts dialekt pratar den?
Vad tror ni personen har för kön? Vilket pronomen tror ni den har – alltså, vill den bli 
kallad hen, hon, den eller han?
Vilken etnicitet tror ni den har?
Vilken sexuell läggning tror ni personen har?
Vilket yrke har den?
Hur gammal är den?
Har personen någon funktionsnedsättning?
Vilken religion tror ni personen har?
Bor personen i hus eller lägenhet?
På landet eller i stan?
Har personen familj?
Är den gift? 
Vad har den för fritidsintressen tror ni?
Vilken sorts musik gillar den? 

[Osv beroende på hur mycket deltagarna gissar. Kanske räcker det med betydligt färre 
frågor. Utbildare 1 kan också ställa följdfrågor när deltagarna svarar och gissar på 
frågorna.]

• OBS! Det finns en risk för kränkningar med denna övning. Utbildare 2 måste vara 
förberedd på detta och känna sig bekväm med att bli ”utsatt” för gissningarna.

[Utbildare 2 börjar prata.]:
Svarar först på frågorna. Berättar sedan hur det kändes att höra allas tänker om sig 
själv (läskigt? lite nervöst? ganska tryggt?).
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[Avslutande reflektion] 
Koppla gärna till dig själv och egna erfarenheter av hur andras 
antaganden ibland har krockat/kan krocka med din egen känsla och 
vetskap om vem du är.
Vare sig utbildare 2 kände sig utsatt, eller kanske kände sig i ”trygga händer” kan det 
också vara en bra reflektion för utbildaren att ta med och dela öppet med deltagarna i 
nästa övning när vi pratar om att försöka skapa ett Tryggare rum.

DIN IDENTITET (ALTERNATIVET TILL ÖVNINGEN FÖRDOMSPROFILEN)
[BILD DIN IDENTITET] 
Den här övningen funkar så att du skriver ned på en lapp 3 saker i din identitet som 
du kan ändra och 3 saker som du inte kan ändra. 
[Utbildaren kan ge exempel som handlar om den, t.ex. ”Jag är en syster – och det kan 
jag inte välja – men jag är väldigt glad för det”, ”Jag är från Lund – det kan jag inte 
heller välja men jag kunde välja att flytta till Malmö”.]

Du behöver inte dela med dig av de identiteter du skriver ned, utan kan hålla dem helt 
för dig själv. Efteråt kommer jag be er prata om hur ni tänkte när ni skrev vad ni kan 
välja och vad ni inte kan välja.

[Efter att deltagarna skrivit ned sina identiteter, be dem sitta i bikupor några få minuter 
och dela med sig av sina tankar. De behöver inte berätta om sina identiteter om de 
inte vill. Men prata om hur det kändes att dela upp mellan vad som är valbart och inte 
valbart.]

• Se upp för att det kan bli laddat, till exempel kanske någon säger att kön/religion 
inte är ett val medan en annan tycker motsatsen 

• Som utbildare kan du ”ta kommando” i sådana stunder (särskilt om det är en stor 
grupp) och markera att detta är individuellt och att det inte finns rätt eller fel svar.

[Avslutande reflektion] 
Är det oftast en viss sorts saker vi sätter på ”valbara” listan och andra på den ”inte 
valbara”? Handlar de valbara kanske mer om våra intressen (musik och sådant), och 
de ”inte valbara” mer om vår kropp och andra saker i vår person? 
Detta med identitet är något ganska djupt egentligen som har många olika bottnar. 
Identitet beror på sammanhang, och förändras både med tid och rum. Om du till 
exempel har en mormor – då kanske du är på ett visst sätt med henne? Medan du 
har en lite annan identitet när du är med en vän. Och om du tänker på en del saker i 
din identitet idag, kanske de är annorlunda från hur det var när du gick i första klass?
Men något jag kan säga säkert är att det är alltid Du som vet bäst när det gäller din 
identitet. Omgivningen kan anta saker och behandla en annorlunda eller orättvist på 
grund av fördomar om vår identitet. Men det är alltid vi själva som vet.
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Tryggare rum* (ca 5 min)
[BILD TRYGGARE RUM] 
Vad är viktigt för att vi ska känna oss ok med att prata om de här 
sakerna, i en grupp? Ge gärna konkreta exempel på överenskommelser eller regler. 
Till exempel ”vi säger inte rasistiska ord rätt ut, utan säger t.ex. z-ordet, även när vi 
berättar om en händelse där ordet sagts.”

[Efter att deltagarna fått fundera någon minut tillsammans samlar du som utbildare 
svaren och ni kommer överens om en lista över regler tillsammans, skriv gärna upp på 
en tavla om sådan finns.]

Vad är egentligen diskriminering? (10 min)
[BILD]
[Tanken med den här delen är att få eleverna att tänka till. I det här läget är det viktigt 
att bekräfta elevernas uppgifter och det är inte så viktigt att de svar som kommer är 
”rätt” enligt diskrimineringslagen. Stanna inte för länge vid denna. Den ska helt enkelt 
sätta tonen att vi ska prata och undersöka detta tillsammans. Ett sätt att undersöka 
förkunskaper.]

Vad betyder, egentligen, diskriminering? Det är ett svårt och långt ord. Och det kan 
faktiskt betyda väldigt många olika saker.

[ställ frågan rätt ut med detta konstaterande och uppmuntra sedan deltagarna att prata 
några minuter i bikupor (2-4 personer). Gå runt bland deltagarna och försök snappa upp 
vad de säger och bekräfta deras svar. Ställ kanske en följdfråga som; vad kan det här 
leda till för handling? Vad gör någon som diskriminerar en annan person?]

[Avslutande reflektion]
Allt det som ni tagit upp är diskriminering så som vi uppfattar det till vardags, det 
handlar om att bli dåligt behandlad, kanske utfryst, kanske bortvald från ett jobb, eller 
ett boende. Ni har dessutom tagit upp flera saker som är exempel på diskriminering i 
lagen. Diskriminering i lagen är ganska smalt – då är det orättvis behandling som är 
kopplat till en diskrimineringsgrund. Vi kommer att gå igenom grunderna snart.

Gissa året! (10 min)
[BILD GISSA ÅRET!] 
[Syftet med den här är att genom en interaktiv övning ge några historiska kunskaper 
som belyser att diskriminering är större än enskilda händelser; att diskriminering är 
strukturell. Texterna kommer från avsnittet ”Normer och grunder” i boken Rätt åt dig!, 
med nedslag på sida 22, sida 21 och sida 26. Det finns fler ”Året var” om du vill variera 
dig, eller lägga till fler.]

*Vi gör en förkortad version baserad på den som finns på s 74-75 i Verktygsboken PraLin
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• OBS! att det är en animation i presentationen i powerpoint/keynote 
så vänta med att klicka så alla hinner gissa innan du visar rätt svar!

Vissa grupper har haft och har fortfarande svårare att ta plats, att få 
vara sig själva och att få påverka och helt vara en del av det samhälle de lever i. 
Nu ska vi göra en jättekort tidsresa – där ni ska få gissa vilket år som det som jag nu 
berättar hände.

[BILD VILKET ÅR FICK KVINNOR RÖSTA FÖR FÖRSTA GÅNGEN I SVERIGE?]

Svaret: 1921

[Kommentar]
Polismannens motstånd när han försökte stoppa Kerstin Hesselgren är inte konstigt 
utan visar hur det fortfarande var på många håll i Sverige. Det var många – poliser 
som politiker – som verkligen inte tyckte att kvinnor skulle få rösta. Många tyckte att 
kvinnor behövde vara i hemmet för att ta hand om barn och laga mat. Men tusentals 
kvinnor samlade ihop sig och fortsatte kämpa för att de skulle få en röst liksom 
männen. Och tillslut lyckades de. De sista som behövde övertalas var högerpartiet 
(idag Moderaterna), som in i det sista ställde sig emot att kvinnor skulle få rösta. 
Faktiskt så var det näringslivet (alltså alla företagare) som var rädda för att det skulle 
bli en revolution om inte den kvinnliga rösträtten gick igenom, och de övertalade 
högerpartiet att inte rösta nej.

[BILD VILKET ÅR FICK PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING RÄTT TILL 
PERSONLIG ASSISTANS?]
Personlig assistans är ett svårt ord! Är det någon som vet vad det betyder?
[invänta svar, och förklara eventuellt lite närmre]
En person som sitter i rullstol kan behöva hjälp av en person för att bli lyft in i 
duschen. En person som är förlamad i armarna kan behöva hjälp med att äta.
Den som hjälper är den personliga assistenten, och den är anställd för att assistera 
(hjälpa) med i alla sådana saker.

Svaret: 1994

[Kommentar]
Det som hände 1994 var att det skrevs en särskild lag som gav rätt för personer med 
funktionsnedsättningar att få personlig assistans. Innan hade kanske ens familj varit 
de som tog hand om en – eller om familjen inte kunde eller ville ta hand om en så 
fick en bo på särskilda hem eller stora sjukhus. Tittar vi tillbaka i historien har många 
personer som fötts med stora funktionsnedsättningar lämnats bort direkt när de har 
varit små och sen fått bo på sjukhus eller i hem hela sitt liv. Anledningen var att de 
sågs som mindre värda. På grund av sina funktionsnedsättningar sågs de inte som 
riktiga människor.
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Under 1900-talet har personer med funktionsnedsättningar kämpat 
för att de ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra, och 
kunna bestämma över sina egna liv. Rätten till personlig assistans 
var ett jätteviktigt steg – det innebar för många en möjlighet att leva 
självständigt, att själv bestämma hur en vill bo och med vem, att kunna jobba/gå i 
skolan, och sköta sig själv.

Tycker ni 1994 är långt tillbaka i tiden? Det är inte så länge sen om man jämför med 
hur länge personer fick kämpa för att få de här rättigheterna. Och fastän det låter som 
en självklar rättighet är det många politiker som idag tycker att detta är en lag som 
ska förändras, så att personer får mindre rätt till personlig assistans. De tycker att 
det kostar för mycket, och de tänker kanske inte på hur viktigt det här är. Det finns en 
stor rädsla och ilska bland personer som behöver personlig assistans idag, att det 
stöd som de har idag ska försvinna och att utvecklingen ska gå bakåt igen.

[BILD VILKET ÅR ÄGDE HIJABUPPROPET RUM?]
Först, är det någon som vet vad hijabuppropet betyder? Hijab betyder slöja och 
hijabuppropet var att debattörer, kändisar och politiker (både troende och icke-
troende), tog på sig en hijab under en dag och tog ett foto på sig själv som de la upp 
på sociala medier till stöd för muslimska kvinnor som bär slöja. Kan ni gissa vilket år 
det var? 

Svaret: 2013

[Kommentar]
Händelsen bakom detta var att en gravid kvinna med slöja blev nedslagen i Stockholm 
av en främmande man som ropade rasistiska glåpord och slet av henne slöjan. 
Kvinnan blev medvetslös av misshandeln, men tack och lov klarade hon och barnet 
sig utan bestående skador. Det var många som reagerade på händelsen. Enda 
anledningen till att kvinnan blivit attackerad var för att hon var muslim och kvinna. 
Fastän vi tänker att Sverige är ett bra och demokratiskt land händer sådana här 
saker hela tiden. Vissa grupper är mycket mer utsatta för våld och hot kopplat till 
exempelvis deras religion, deras hudfärg eller deras kön.

Såhär skrev journalisten Bilan Osman som var en av dem som startade uppropet:
”Frihet är inte att ta av sig hijaben. Inte heller är det att ta på sig den. Frihet är 
självbestämmande” 

• Tips! Anpassa denna övning om det är yngre barn (11-12 åringar) som kan ha en 
annorlunda tidsuppfattning. T.ex. förklara de tre händelserna utan att säga när de 
hände. Måla en tidslinje där deltagarna får försöka placera de tre händelserna. Vad 
hände först, och vad hände mest nyligen av de tre händelserna?
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[BILD LAGEN BACKAR DIG]
[Avslutande reflektion]
Diskrimineringslagen är inte skriven i sten. Den ändras, och den behöver 
ändras för att bli bättre och starkare. Rättigheter är inget vi fått bara 
sådär utan det är mycket kamp bakom dem.

Vi har tagit de här exemplen för att visa på att diskriminering hänger ihop med förtryck 
mot vissa grupper i samhället – långt tillbaka i tiden och idag – och att det här 
förtrycket är knutet till samhällets maktstrukturer. Det finns grupper i samhället som 
ses som mer självklara och oftare sitter i maktpositioner. Fortfarande idag är det mest 
vita män som sitter på höga maktpositioner i Sverige, till exempel.

Vissa grupper utsätts för diskriminering mer än andra. Så har det varit i historien och 
så är det idag. 
[Om möjligt – återkoppla till vad som sagts om diskriminering i gruppen redan;
Ni har till exempel nämnt X som exempel på vad diskriminering kan vara. Om jag utsätts 
för X är det svårt att känna att jag kan påverka/vara del eller kunna ta lika självklar 
plats som andra, som inte utsätts för det.]

På grund av sådana orättvisor – som har hänt för länge sen och som fortsätter att 
hända idag - så behöver särskilda grupper skyddas mer än andra mot diskriminering. 
Därför skyddas vissa grupper av diskrimineringslagen. Och därför har lagen har just de 
här 7 diskrimineringsgrunderna.

[Paus i 10 min, som en riktlinje efter 40-45 min. Helst med fika!]

Vilka är diskrimineringsgrunderna?* (10 min)
[BILD GRUNDER]
Vilka tror ni de 7 grunderna är i den svenska diskrimineringslagen?
Tänk på att det är sju grupper i samhället som behöver skyddas särskilt mot 
diskriminering.

[Utbildaren tar emot deltagarnas svar i helgrupp, och klickar fram grunderna en och en 
på bilden och sammanfattar kort – i möjligaste mån genom att återknyta till saker som 
deltagarna sagt. Vissa grunder kanske redan blivit helt definierade av gruppen medan 
andra kan behöva lite mer tid att förklaras. Om grunder som inte finns med i lagen 
nämns, ”spara” dessa till reflektionen efter]

[BILD MED ORD PÅ OLIKA SPRÅK, NÄMLIGEN; KULTUR PÅ ENGELSKA/
FRANSKA,SPRÅK PÅ DARI, SPRÅK PÅ SPANSKA/PORTUGISISKA, ETNICITET 
PÅ THAILÄNDSKA, SPRÅK PÅ SERBISKA/KROATISKA/BOSNISKA, KULTUR PÅ 
FÖRENKLAD KINESISKA OCH KULTUR PÅ ARABISKA]  

*Förklaringarna är hämtade ifrån boken Rätt åt dig! sida 18-30
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ETNICITET 
Etnicitet är allt ifrån vad en person pratar för språk till 
vad den har för kultur eller nationalitet. Det kan vara 
utseende – som ansiktsdrag och hudfärg som kopplas 
till vissa platser i världen. Alla har minst en etnicitet, många har fler 
än en.  
Tyvärr tror många att det går att se var en person “kommer ifrån” 
bara på personens utseende. Fast så enkelt är det inte alls. Det går 
inte att se någons etnicitet.

[BILD MED RULLSTOL] 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
En funktionsnedsättning kan påverka hur kroppen fungerar, 
vilket kan vara synligt om en till exempel sitter i rullstol. Men en 
funktionsnedsättning kan också vara ”osynlig” och till exempel 
handla om hur ens hjärna fungerar. Två exempel på det är att ha 
ADHD eller dyslexi.

[BILD EN PERSON I BYXOR, EN PERSON I KJOL]
KÖN 
Att vara flicka/tjej/kvinna eller pojke/kille/man – här med denna 
typiska symbol som ofta finns på toaletter. 

[BILD TRANSSYMBOL]
KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK 
Att till exempel varken känna sig som tjej eller kille eller att veta att 
man är kille trots att andra tycker att man är en tjej, eller att vilja 
klä sig på ett sätt som uppfattas som ”tjejigt” fast man är kille. 
Transsymbolen som ni ser här, består av tecknen för man, kvinna och 
en blandning av tecknen för man och kvinna.

[BILD: DAVIDSSTJÄRNAN, KRISTET KORS, HINDUISK AUM, 
SIKHISK KHANDA, ISLAMISK STJÄRNA OCH MÅNSKÄRA, OCH 
ETT FRÅGECKEN FÖR ATEISM ELLER AGNOSTICISM] 
RELIGION 
Att vara muslim, kristen eller jude eller att ha någon annan tro. 
Att inte tro på något alls, att vara ateist, räknas också in i den här 
diskrimineringsgrunden. 

[BILD: HJÄRTAN] 
SEXUELL LÄGGNING 
Handlar om vem vi blir kära i eller tända på - att vara homo-, bi 
eller heterosexuell.  Alltså: att bli kär eller tänd på personer med 
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ett samma kön som en själv, att bli kär eller tänd på 
personer med ett annat kön än en själv, eller att bli kär 
eller tänd på personer oavsett kön.

[BILD: KÄPP OCH NAPPFLASKA] 
ÅLDER 
Den här grunden handlar om hur gammal en person är. Till exempel 
att vara barn och alltså vara under 18, eller att vara pensionär eller 
medelålders. 

Saknas det grunder, tycker ni?
Andra länder, till exempel Frankrike, har fler diskrimineringsgrunder 
än Sverige. Där finns det ett skydd med koppling till geografisk 
plats och klass. Barnkonventionen har en öppen lista av 
diskrimineringsgrunder, och det finns ett skydd mot diskriminering 
med koppling till politisk åsikt, ekonomisk ställning eller sociala 
bakgrund också. 

[BILD: ILLUSTRATION AV ALLA KARAKTÄRERNA I BOKEN RÄTT ÅT DIG!]
Nu ska vi dyka in i några true stories från boken Rätt åt dig! Här på bilden syns alla 
karaktärerna som är med – Samir, Moe, Edvin, Leyla, Dani och Ada. Ada är den vi 
kommer träffa mest så vi presenterar henne lite närmre.
Ada är en 14-åring som älskar fotboll. Hon tycker också om att diskutera 
samhällsfrågor. Hon hatar att bli nedtystad.
True stories är inspirerade av verkliga händelser men Ada och de andra personerna 
finns inte på riktigt.

Hemkunskapsprovet och verktyget grunden, platsen, makten*  
(8 min)
[BILD: ILLUSTRATIONEN TILL HEMKUNSKAPSPROVET] 
Det är måndag morgon och Ada är nervös för de ska få tillbaka 
hemkunskapsprovet. När Ada ser sitt betyg blir hon lite chockad, 
men glad. Hon har fått ett B!
Men när hon tittar på sin bästis Dani ser hon att han inte ser 
glad ut. Han fick D.
De jämför sina prov och ser att de fått lika många rätt. Varför 
har de fått olika betyg?
Ada och Dani visar läraren att Dani faktiskt fått lika många rätt 
och frågar varför betyget inte är B för honom med. Men läraren 
skrattar till och svarar:
”Det vet väl alla att tjejer är bättre än killar på hemkunskap!”

*Hemkunskapsprovet finns på sidan 31 i boken Rätt åt dig!
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[När du läst berättelsen, beskriv illustrationen där vi ser Ada och Dani som 
båda ser förtvivlade och frågande ut över de här idéerna om könsroller 
som syns i bakgrunden i form av rosa kanelbullar och tvätt som hängs och 
en blå hammare och man med motorsåg]

[BILD: GRUNDEN, PLATSEN, MAKTEN]
Enligt lagen är diskriminering orättvis behandling som har koppling till en av de sju 
grunderna, som har hänt på en plats som skyddas av diskrimineringslagen och där 
det handlar om att en person med makt på platsen har varit orättvis (antingen genom 
att själv behandla någon sämre, eller genom att inte göra tillräckligt när någon annan 
gjort det).

Att ställa frågor om de här tre sakerna: Grunden, Platsen och Makten - kan hjälpa oss 
förstå om det som hänt handlar om diskriminering.
Låt oss pröva det med händelsen Hemkunskapsprovet!

[BILD: GRUNDEN]  
Hade den orättvisa behandlingen en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna? 
Ja, grunden kön. Dani får ett sämre betyg för att han är kille. Han har ju gjort lika bra 
från sig på provet så det finns ingen rimlig anledning att läraren ger honom ett sämre 
betyg än Ada.
[BILD: PLATSEN]  
Blev Dani orättvist behandlad på en plats som skyddas av diskrimineringslagen? 
Ja, platsen är skolan – och där måste diskrimineringslagen följas.
[BILD: MAKTEN]  
Behandlades Dani orättvist av den med makt att bestämma på platsen? Ja. läraren är 
den med makten på platsen, och den som har diskriminerat Dani.

Om det är en händelse där det inte är den med makt på platsen som varit orättvis, 
utan kanske en annan elev – då är frågan istället;
Fick du inte hjälp av den med makt när du blev orättvist behandlad?

Här menas alltså inte sån makt som kan finnas mellan elever.
I lagen är makten något annat. Makten är då den som har ansvar för att lösa 
situationen.
Bara den som har Makten på Platsen, kan hållas ansvarig för diskriminering.  

[BILD: PLATSER DÄR LAGEN GÄLLER – beskriv bilden]
Hemkunskapsprovet är alltså ett exempel på direkt diskriminering i skolan. I Rätt åt 
dig! finns exempel på andra sorters diskriminering och andra platser där du skyddas 
av diskrimineringslagen. Kan ni komma på fler platser, förutom skolan, som ni tror 
skyddas av lagen?
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Sjukvården (inte bara på sjukhuset utan också om du är på BUP, Barn- 
och ungdomspsykiatrin, eller om du har kontakt med socialtjänsten) 
skyddas av lagen, det gör också gymmet, affärer, restauranger, frisörer, 
sommarjobbet, praktikplatsen, extrajobbet — och när du söker jobb!

Ibland kan det vara svårt att veta vem som egentligen bär ansvaret för diskriminering. 
Då kan det vara bra att fråga sig “vem har ansvaret på den här platsen?”.

Visa filmen Grupparbetet och låt deltagarna diskutera frågorna i 
små grupper* (totalt 10 min)
[Efter filmen, dela in i gruppen i mindre grupper om de inte redan är indelade]
[BILD MED FRÅGOR]

• Är det här diskriminering?

• Vilken grund handlar det om?

• Vem har makten här?

[Alternativ till att visa filmen = visa [BILD: ILLUSTRATION TILL 
GRUPPARBETET]*, läs upp berättelsen och förklara illustrationen]

[Deltagarna får diskutera frågorna i grupperna. Gå fram till grupperna och fråga vad de 
tänker ”kan jag ta det här exemplet i helgrupp?”
Återknyt sen och fånga trådar från det som deltagarna har sagt om Grupparbetet: Är det 
diskriminering? Vilken är grunden? Vem har makt? 
Sammanfatta det som sagts]

Visa alternativ 1 av filmen Debatten i klassen och låt deltagarna 
diskutera frågorna i små grupper* (totalt 10 min)
[BILD MED FRÅGOR]

• Är det här diskriminering?

• Spelar det någon roll att läraren är vikarie?

• Spelar det någon roll om klasskamraterna vet om att Samir tar illa vid sig?

[Alternativ till att visa filmen = Visa [BILD: ILLUSTRATION TILL DEBATTEN I 
KLASSEN]*, läs upp berättelsen och förklara illustrationen]

[Be deltagarna prata i grupperna igen. Återknyt sedan och fånga trådar från det 

4*Se Handledningen ”Att utbilda med Rätt åt dig!” för åtkomst till filmen. Berättelsen hittar du på sidan 36-38 i boken

2*I keynote-presentationen kan du högerklicka och trycka på ”Ta fram diabild” på denna bild som annars är gömd. I powerpoint 
kan du högerklicka och klicka bort ”Dölj bild”.

1*Se Handledningen ”Att utbilda med Rätt åt dig!” för åtkomst till filmen. Berättelsen hittar du på sidan 33-35 i boken.

2*I keynote-presentationen kan du högerklicka och trycka på ”Ta fram diabild” på denna bild som annars är gömd. I powerpoint 
kan du högerklicka och klicka bort ”Dölj bild”.
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som eleverna/ungdomarna har sagt frågorna till Debatten i klassen. 
Sammanfatta det som sagts]

Förklaring kring trakasserier (8 min)
[BILD INDEXBILDER PÅ GRUPPARBETET & DEBATTEN I KLASSEN] 

[BILD]
Är det här diskriminering? Vem har makten här?
För att besvara de här frågorna kan vi använda oss av verktyget som vi pratade 
om här innan – grunden, makten, platsen. Vad är grunden? (fånga upp svar) Vad är 
platsen? (fånga upp svar) Vem har makten? (fånga upp svar)

Skyddet för trakasserier i lagen är byggt så att den som säger eller gör något 
trakasserande måste förstå att det inte gillas av den som blir utsatt. (I lagen 
kallas det insikt) – om man säger ifrån och den andra ändå fortsätter, då är det 
diskriminering (trakasserier)
Ada säger till Jonatan och Nico att sluta, men de fortsätter ändå. Då spelar det ingen 
roll om de sen säger att det bara var på skoj. Det är ändå trakasserier.
Ada har markerat att hon inte vill bli kallad ”lilla gumman”. Ada vill bli lyssnad på i 
grupparbetet, men hon blir först ignorerad och sen förlöjligad för att hon är tjej.

Ada säger till och med åt läraren att hon inte tyckte om hur Jonatan och Nico 
behandlade henne och läraren gjorde inget åt det. Men när Ada till slut får ett utbrott 
är det hon som får ta en timeout.

Enligt lagen är det så att det räcker att Ada säger ifrån till nån som jobbar på skolan 
för att skolan ska få ett ansvar.
• Säger till läraren     läraren ska ta vidare till rektor     rektorn måste se till att 

något görs.
• Skolan måste utreda – vad hände egentligen här? Adas version + andras version.
• Skolan måste sätta in åtgärder – tex prata med eleverna så de förstår, se till att 

lärare blir bättre på att hantera situationen (riktlinjer/policy) osv.

[BILD]
Om vi går vidare till den andra berättelsen, vad säger ni om den? Där ställde vi 
frågorna: Är det här diskriminering? Spelar det någon roll att det är en vikarie? och 
Spelar det någon roll om klasskamraterna vet om att Samir tar illa vid sig? (Återkoppla 
till vad som sagts – fånga upp svar)

Vad är skillnaden jämfört med Grupparbetet? Skillnaden är att Samir inte säger ifrån. 
Ada sa till eleverna som trakasserade henne och till läraren - så där har ansvaret 
kickat igång för skolan enligt lagen.
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En kanske inte vågar säga ifrån precis när det händer – vad kan du 
istället göra? Du kan säga till efter händelsen. Samir kan till exempel 
säga till lärarvikarien eller kanske en annan lärare som han förtroende 
för efter lektionen, att han kände sig utsatt för trakasserier, då måste 
skolan ta tag i och arbeta med det.

Om Samir skulle säga till och att det vid nästa lektion blir samma händelse och inget 
händer….då är det också trakasserier, rent lagligt.
Om skolan inte gör något, när de har fått veta om att trakasserier hänt - så bryter 
skolan mot lagen. 

[VIKTIGT att lyfta att lärare dock har ett ansvar oavsett om något är trakasserier enligt 
lagen eller inte!]

• Även om eleverna inte förstår att Samir känner sig utsatt borde läraren inse att det 
som sägs kan göra att någon känner sig kränkt/utsatt pga sin religion.

• Även om Samir inte säger ifrån så borde läraren reagera och säga något!
• Spelar ingen roll att det är en vikarie! Alla som arbetar på skolan har ett ansvar!

[Paus i 10 min]

Utrednings- och åtgärdsskyldigheten (2 min)
[BILD]
Det viktigaste att ta med sig när det gäller trakasserier i skolan är att så fort du säger 
till blir skolan ansvarig!
Det spelar ingen roll vem på skolan som ser vad som händer, eller som du pratar med 
i efterhand. Har du sagt ifrån / visat att du inte gillar vad som händer så att någon 
som arbetar på skolan ser eller hör / berättat för någon på skolan i efterhand – så 
måste skolan göra något. 

[BILD]
I boken skriver vi ganska mycket om vad skolan måste göra. Det första är att utreda – 
det kan inte stanna vid ord-mot-ord utan skolan måste faktiskt bli lite som en detektiv 
här och leta reda på mer information om vad som hänt.

[BILD]
När skolan utrett måste man göra något för att trakasserierna inte fortsätter (det 
kallas att sätta in åtgärder). Det kan vara lite olika saker, beroende på vad som hänt. 
T.ex. prata med elever och/eller föräldrar, rastvakter, psykolog/kurator till den som 
utsatt eller den som utsätter (båda kan må dåligt eller behöva hjälp), i värsta fall 
stänga av en elev som trakasserar.
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[BILD MER ÄN BARA ETT FÖRBUD]
Det här med att utreda och åtgärda när trakasserier hänt är jätteviktigt. 
En annan jätteviktig sak som skolan måste göra är att jobba för att 
diskriminering inte ska hända i framtiden. Skolan måste jobba för att alla 
elever ska ha lika möjligheter och rättigheter. I diskrimineringslagen kallas det arbetet 
för aktiva åtgärder.

Men skolan kan inte bara slänga in en utbildning utan att tänka efter först 
eller veta vad den gör, beslut om ”aktiva åtgärder” ska bygga på att skolan har 
koll på vad eleverna och skolpersonalen behöver.

När det gäller Samir till exempel. Även om han inte säger ifrån rätt ut, så måste 
skolan jobba vidare med det här. 
Vikarien kan berätta för rektorn att det var många elever som sa felaktiga och 
negativa saker om islam och att det alltså finns risk för att elever som är muslimer 
blir dåligt behandlade och diskriminerade i skolan.
Skolan behöver tänka på hur liknande situationer kan stoppas eller tas om hand på 
ett bättre sätt i framtiden. 

Lärarna kanske behöver:
• övas i att hantera diskussioner annorlunda så ingen elev riskerar att känna sig 

utsatt. 
• utbildning om islamofobi och rasistiska fördomar och hur de kan ifrågasättas och 

motverkas i skolan 

Skolan ska ha koll så att också tillfälliga lärare som t.ex. vikarier får information om 
läget när det gäller risk för diskriminering, så att de inte kastas in i situationer de inte 
är beredda på.

Det är inte bara lärare och skolpersonal som själva ska sitta och tänka ut vad 
riskerna är och vad skolan behöver. Skolan måste:

• Jobba tillsammans med eleverna – helst ska alla elever få möjlighet att vara med! 
• Jobba utifrån alla sju grunder och undersöka var det finns risk för diskriminering.
• Skriva ned och hålla koll på vad som har hänt i arbetet mot diskriminering under 

året som gått.
• Gå igenom (utvärdera) hur arbetet har gått tillsammans med elever och kunna visa 

hur skolan jobbar mot diskriminering.
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True story: Ingen förstår och låt deltagare diskutera 
frågorna i bikupor* (10 min)
[BILD: ILLUSTRATIONEN TILL INGEN FÖRSTÅR]
Nu tar vi ett sista exempel som ni ska få diskutera. Den här gången handlar det om 
Ada igen. [beskriv illustrationen]

Ada tycker att det är svårt att hålla koll på alla olika läxor 
och prov som hon har. Lärarna brukar ofta säga vad de har för 
uppgifter i slutet av lektionen och då brukar Adas tankar ha
flugit iväg någon annanstans. Hon gör allt hon kan för att höra 
om det är nåt viktigt läraren säger men ibland tar rastlösheten i 
kroppen och huvudet över. Det går bara inte att fokusera.
Därför händer det rätt ofta att hon har missat nåt.
Som i förra veckan. Hon hade pluggat varje kväll, förutom onsdag 
när hon hade fotboll. Men på fredagen visade det sig att hon hade 
glömt att göra uppgiften i svenska. Läraren blev sur och sa att 
hon kommer få F om det händer en gång till. Ada blev arg.
Fast hon verkligen försökt räckte det ändå inte. Ada sa till 
läraren att hon faktiskt missat läxan och att hon skulle vilja få 
en lista en gång i veckan på alla läxor och prov som hon hade. 
Läraren sa då surt att det får hon faktiskt hålla koll på själv.

Ibland känns det lönlöst att ens försöka när läraren redan verkar 
ha bestämt sig. Det känns som att vissa lärare satt henne i ett 
fack som den “stökiga tonåringen” och inte tror på att hon gör 
sitt bästa. Vuxna förstår ibland inget alls. Ada håller på att 
utredas för ADHD men hon har inte fått en diagnos än.

[BILD MED FRÅGOR]
Är det här diskriminering? Vilken grund?

Förklaring bristande tillgänglighet i skolan (8 min)
Detta är något som kallas bristande tillgänglighet. Det är ett svårt ord. Om vi börjar 
med tillgänglighet – vet någon vad det betyder?

Det betyder att skolan ska anpassas så att alla kan klara skolan. Hur skolan ska 
anpassas beror på elevens behov. Till exempel om eleven har ADHD, som verkar vara 
fallet med Ada här. Eller om eleven sitter i rullstol – då finns olika behov.

Skolan vet om att Ada har särskilda behov och då ska hon få stöd för att kunna klara 
av skolan. Hon har till och med själv kunnat berätta för skolan vad hon behöver; en 
lista med alla uppgifter. Detta är en ganska enkel sak för skolan att fixa. Har man 
*Berättelsen med tillhörande förklaring hittar du på sidan 42-44 i boken.
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ADHD kan det vara svårt att hålla all information i huvudet, eller att hålla 
ordning på alla uppgifter. Det handlar inte om att Ada inte vill plugga, det 
är bara vissa saker som är extra svåra för henne. Då kan skolan behöva 
anpassa sig efter henne, alltså hjälpa till så att Ada också klarar av att 
plugga. 

Gör skolan inte det kan man säga att det finns brister i tillgängligheten – bristande 
tillgänglighet – och det är en form av diskriminering.
…

[Exempel från en ADB: Malmö mot Diskriminering har fått in många fall som handlar om 
bristande tillgänglighet i skolan. Elever och föräldrar kontaktar oss för att eleven inte har 
fått det stöd den behöver, och vill att vi ska kontakta skolan.

Vi försöker då kontakta skolan och förklara situationen. Men det är inte alltid skolan 
lyssnar – även om eleven, föräldrarna och sen vi berättar vad eleven behöver kan skolan 
ibland vägra. 

Det vi kan göra som en sista utväg när det blir så är att stämma skolan i domstol. Då 
säger vi att skolan har diskriminerat eleven, och att eleven därför ska få skadestånd. 
Alltså ersättning i form av pengar. Det blir som ett straff för skolan för att man har brutit 
mot lagen, och ett sätt för eleven att få rättvisa. Det blir en signal att det inte är elevens 
fel att det blivit såhär, utan att det var skolan som gjorde fel. Den signalen kan vara 
jätteviktig, och betyda mer än själva pengarna.]

Skolans ansvar (8 min)
[BILD]
Vi pratar mycket om skolan och vilka rättigheter ni har där. Inte så konstigt egentligen 
för som ung måste man ju vara i skolan, och det blir mycket tid - eller hur? Och om 
elever utsätts för orättvis behandling så påverkar det förstås väldigt mycket. Det 
kan göra att man knappt vill gå till skolan. Därför är det så viktigt att elever inte får 
diskrimineras och därför har skolan ett extra stort ansvar!

Några viktiga saker att ta med sig (som ni kan läsa ännu mer om i boken…) är:

Även om något inte är diskriminering (t.ex. om en blir retad men det inte finns 
någon koppling till en grund) har skolan ett ansvar. Så fort skolan får reda på 
att en elev blir kränkt måste skolan ta det på allvar. Så även om det inte är 
diskriminering är det viktigt att säga till!

Om det är trakasserier så gäller de här sakerna som vi pratade om innan – skolan 
måste utreda vad som har hänt och sätta in åtgärder så att trakasserierna slutar. 
Skolans ansvar gäller inte bara på skoltid utan det gäller även på skolutflykter, till/



19

från skolan, och om det är elever på samma skola som trakasserar 
dig på fritiden/över nätet.

Om en elev har sagt till att den upplever sig diskriminerad får inte 
skolan bestraffa den genom att t.ex. ge sämre betyg eller försöka stänga av 
eleven. Sådan bestraffning kallas ”repressalier” och är förbjuden. Det är också 
förbjudet att försöka skrämma en elev eller elevens föräldrar till tystnad genom 
att hota om bestraffning. När någon anmält en skola för diskriminering och en 
utredning startat (t.ex. genom att en ADB intervjuar elever om vad som har hänt) 
så får skolan inte heller bestraffa de som anmält eller ställer upp på intervjuer. De 
här reglerna finns för att du aldrig ska behöva vara rädd för att anmäla. Det kan 
kännas läskigt ändå, men det är alltså absolut förbjudet för skolan att behandla en 
elev eller förälder sämre för att den försökt säga ifrån mot diskriminering.

Sist, men absolut inte minst, är att skolan måste jobba för att diskriminering 
inte alls ska hända, inte bara här och nu utan också för att det inte ska hända 
i framtiden.  Skolan ska göra så mycket bra saker innan så att det dåliga inte 
behöver hända - är målet.

Vi tog upp det här i exemplet med Samir, där det ju redan var för sent. Alltså skolan 
hade inte lyckats med det här arbetet och behövde bli bättre.

Här är lite exempel på frågor som skolor måste ta tag i:
Känner alla elever att de kan vara med på aktiviteter i skolan (firas bara kristna 
högtider på skolan? vad kan det betyda för elever som har andra traditioner – får 
det lika mycket plats?)

Kan alla elever använda skolans lokaler på samma sätt (omklädningsrum för 
fler könstillhörigheter än två? Lokaler anpassade för personer som har olika 
funktionsnedsättningar?) 

Hur är böckerna som används i skolan? Finns bara namn som låter typiskt 
svenska i dem? Finns bara bilder på familjer som följer normen mamma-pappa-
barn?

Hittar skolan risker för diskriminering så måste skolan göra nåt åt det! 

Annars kan skolan hjälpa till att skapa en miljö där vissa elever får känna sig 
”normala” och medräknade, och där andra elever får känna sig som det som är lite 
annorlunda eller ”konstigt”.
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Samla bevis, diskrimineringsersättning (10 min)
[BILD TIPS!]
Nu närmar vi oss slutet här. I boken finns massa bra tips på hur du kan 
tänka om du råkar ut för nåt liknande som i berättelserna. En viktig sak är att samla 
bevis som kan användas för att visa att diskriminering verkligen har hänt!

Skriv ned din upplevelse av diskrimineringen - så många detaljer som möjligt
Spara mail och sms, t.ex. där du har pratat om diskrimineringen med någon.
Ta screenshots 
Har någon annan sett händelsen? Kanske din kompis? Eller en person som stått 
precis intill, men som du inte känner? Det kan vara ett bra vittne!    Be om att få 
personens kontaktuppgifter.
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Kontakta oss! (5 min)
[BILD]
[Förklara hur det brukar gå till när en kontaktar en antidiskrimineringsbyrå, 
se sida 3 för beskrivning.]

DU KAN:

Det finns byråer över hela landet men de kan ha olika stor möjlighet att ge juridiskt 
stöd.

Kontaktuppgifter till alla byråer finns i slutet av boken Rätt åt dig, som kan laddas ned 
på www.malmomotdiskriminering.se/publikationer. 

[Anpassa efter vilken organisation som utbildar och tipsa om den regionala 
antidiskrimineringsbyrå som finns närmast deltagarna]

HAR DU FRÅGOR OCH/ELLER FEEDBACK
PÅ UTBILDNINGSMATERIALET? 

Skriv till info@malmomotdiskriminering.se 

RINGA
CHATTA

MAILA




