GREBYSKOLAN OCH KIMSTADSKOLAN

Definitioner
Grebyskolan och Kimstadskolan utgår från följande definitioner i
trygghetsarbetet.
Kränkande behandling
Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar.
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker
principen om alla människors lika värde.
Kränkande behandling kan vara:
 Fysiska (ex . slag och knuffar).
 Verbala (ex. hot, glåpord).
 Psykosociala (ex. utfrysning och ryktesspridning, blickar, gester).
 Textburna (ex. lappar, sms och mail).
Upplevelser av kränkande behandling är ingen åsiktsfråga och kan inte
ifrågasättas. Den som upplever sig kränkt måste alltid tas på allvar. Det är inte
handlingen i sig som definieras som kränkande utan om en handling upplevs
som kränkande av den som utsätts.
Olika former av kränkande behandling
Mobbing
Med mobbing menar att en person upprepade gånger blir utsatt för kränkande
handlingar, psykiskt och/eller fysiskt våld från en eller flera personer. Det som
skiljer mobbing från annan kränkande behandling är att den som blir mobbad
utsätts flera gånger och under en längre tidsperiod. Mobbing innefattar också
obalans i makt – de/den som mobbar har makt över och förtrycker den som
utsätts. Mobbing kan utövas av en eller flera personer, mot en eller flera
personer. Mobbing kan liksom annan kränkande behandling vara fysik, verbal,
psykosocial (exv. utfrysning, blickar) och textburen.
Diskriminering
Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever och
missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt, se JämO (2008). Med
direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt
koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Med indirekt diskriminering
menas att genom att behandla alla lika kan en elev missgynnas.
Sexuella trakasserier
Med sexuella trakasserier menar vi kränkningar som anspelar på kön och
sexualitet. Det kan t ex vara tafsningar och ryktesspridning. Den vanligaste
formen av sexuella trakasserier är verbala som t ex nedsättande uttryck,
könsord eller ord som anspelar på sexuell läggning.
Rasism och främlingsfientlighet
Med rasism och främlingsfientlighet menar vi att någon på något sätt kränker
eller nedvärderar någon annan utifrån uppfattningar om att människor är olika
värda beroende på etnisk bakgrund.
Kränkning på grund av sexuell läggning
Det innebär att någon nedvärderar eller på annat sätt kränker en annan person med anknytning
till sexuell läggning. Det kan ta sig uttryck som verbala, fysiska eller textburna kränkningar.
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