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Förord 

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. För att elever ska kunna lära och utvecklas ska de mötas av en trygg 
skolmiljö och alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att driva utvecklingen med en trygg 
skolmiljö framåt.  
Skolan måste arbeta aktivt för att förebygga och förhindra att elever utsätts för 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan ska också aktivt främja 
elevernas lika rättigheter och möjligheter – likabehandlingsarbete. Likabehandlingsarbete är 
en del av skolans ordinarie värdegrundsarbete och ska genomsyra hela verksamheten – 
undervisning, förhållningssätt, regler och rutiner. (Diskrimineringsombudsmannen, 2012) 
 
Den årliga planen för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande 
behandling för förskolor och skolor i Alvesta kommun utgår från gällande läroplaner, 
styrdokument och nationella riktlinjer. Dessa är 
  

● Skollagen(2010:800),  
● Skolverkets läroplaner (Lpfö 98, Lgr11, Lgrsär11 m fl), 
● Diskrimineringslagen(2008:567)  
● Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 

diskriminering och kränkande behandling 
● Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och 

förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) 
● Socialtjänstlagen  
● Brottsbalken (BrB 1962:700)  
● Barnkonventionen  
● Salamancadeklarationen (1994) för elever med behov av särskilt stöd  
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Begrepp, regler och lagar 

Observera att kapitlets innehåll citeras från (Diskrimineringsombudsmannen, 2012).  

Juridiska begrepp 

Diskriminering  

En elev missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
Diskriminering förutsätter någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. Elever 
kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Diskriminering kan vara 
Direkt – ex direkt koppling till elevs kön. 
Indirekt – ex att behandla alla lika. 

Trakasserier och kränkande behandling 

Gemensamt för dessa är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. 
Det kan vara fysiska, verbala, psykosociala, texter och bilder med mera. En elev kan bli utsatt 
för trakasserier och kränkningar av både personal som andra elever. Trakasserier ska vara 
kopplade till diskrimineringsgrunderna vilket inte kränkande behandling behöver.  

Repressalier 

Om det kommit till skolans kännedom att en elev känner sig diskriminerad, kränkt eller 
trakasserad får inte eleven utsättas för straff eller annan negativ behandling.  

Främjande 

Skolan har en skyldighet att främja lika rättigheter och möjligheter alla elever.  

Förebyggande 

Skolan ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för trakasserier, 
sexuella trakasserier och kränkande behandling.  

Plan 

Skolan ska varje år upprätta en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att främja 
rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande 
behandling.  

Mobbning 

Förr talade man ofta om mobbning, men det begreppet används inte längre i skollagen. 
(Skolverket, 2013) 
 

Diskrimineringsgrunder 

För att det ska kallas diskriminering eller trakasserier måste det finnas något samband med 
någon av nedanstående diskrimineringsgrunder som skyddas i lag. 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2012) 
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Kön  

Enligt diskrimineringslagen avser diskrimineringsgrunden kön att någon är flicka eller pojke, 
kvinna eller man. Även transsexuella personer skyddas utifrån denna diskrimineringsgrund. 
 
Exempel: 

● Maria vill göra praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder 
henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. (diskriminering) 

● Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som 
valt att gå med i dansgruppen. (trakasserier) 

● Några elever på skolan sprider rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och 
hånglar med vem som helst. (trakasserier) 

 

Könsidentitet eller könsuttryck 

Med könsidentitet eller könsuttryck menar DO en persons identitet eller uttryck i form av 
kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön.  
 
Exempel: 

● Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig 
med mascara och läppglans. (trakasserier) 

● Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium 
för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och 
istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad 
intergender betyder och innebär. (diskriminering) 

● Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans 
tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. 
(trakasserier) 

Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande.  
Var och en har rätt att identifiera sin egen etniska tillhörighet utifrån sin personliga bakgrund.  
 
Exempel: 

● En skola som har elever med många olika etniska tillhörigheter ger förtur åt etniskt 
svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. 
(diskriminering) 

● Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och 
sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom 
med att ”Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det klart de andra är nyfikna på dig. De 
menar inget illa.” (trakasserier) 

● Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på 
proven. Läraren vill inte ge Maria A, då svenska inte är hennes modersmål. 
(diskriminering) 
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Religion eller annan trosuppfattning 

Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. 
Undervisningen ska vara icke-konfessionell. Skolan får inte missgynna någon elev på ett sätt 
som har samband med elevens religion.  
 
Exempel: 

● Vincents familj är med i Pingstkyrkan. Han blir ofta retad för det av några 
klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. 
(trakasserier) 

● Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen 
”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila stängs ute från sin 
utbildning. (diskriminering) 

● Rebecka är judinna. En dag har någon ritat ett hakkors på hennes skåp.(trakasserier) 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykiskt eller intellektuell 
funktionsförmåga till följd av en skada eller sjukdom. Som funktionsnedsättning räknas både 
sånt som syns, som att man använder rullstol, och sådant som inte märks lika lätt, som 
exempelvis allergi, ADHD och dyslexi.  
 
Exempel: 

● På skolavslutningen ropade rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och 
en förutom eleverna i särskoleklassen, som hon ropade upp i grupp. (diskriminering) 

● Elenas pappa har en CP-skada. Elena blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar 
”Din pappa är jävla CP”. (trakasserier) 

● Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han 
lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar 
hem Patrik med orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet” (diskriminering och 
trakasserier) 

 

Sexuell läggning 

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.  
 
Exempel: 

● Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar 
de henne ”äckliga lebb”.(trakasserier) 

● Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har 
han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. Han pratar 
med sin lärare om att de andra eleverna fryser ut honom men läraren gör ingenting för 
att det ska upphöra. (trakasserier) 

● På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna får inte dansa den första 
uppvisningsdansen tillsammans. (diskriminering) 

 

Ålder 

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Det är tillåtet att 
särbehandla av skäl som har samband med ålder 
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● Vid tillämpning av bestämmelse som tar hänsyn till ålder i fråga om skolbarnomsorg, 
utbildning i förskoleklass, obligatoriska skolväsendet eller i en friskola som motsvarar 
grundskolan, särskolan eller specialskolan, till exempel indelning i grupper utifrån 
elevens ålder. 

● Om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och 
nödvändiga. Det gäller till exempel åldersgränserna för tillträde till gymnasium, 
vuxenutbildning och SFI. 

 
Exempel på trakasserier som har samband med ålder: 

● Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad för det. (trakasserier) 
● Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir ofta sårad 

när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, 
men de fortsätter i alla fall. (trakasserier) 

● Ismael, 11 år, är granne och kompis med Victor 8 år. En dag när han leker med Victor 
på rasten  får han en hånfull kommentar av en förbipasserande lärare som säger ”Är 
inte du för gammal för att leka med småungar?!.” (diskriminering) 

Bristande tillgänglighet 

Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i 
diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet menas att en person med 
funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga 
tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer 
utan denna funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga att kräva avgörs genom en 
helhetsbedömning i det enskilda fallet.  
 
Exempel på åtgärder kan vara att utjämna trösklar eller erbjuda de hjälpmedel som någon 
behöver för att kunna delta i skolan eller i arbetet.  
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Vision  

I Alvestas kommuns förskolor, skolor samt fritidshem ska alla barn och elever känna sig trygga 
och lika mycket värda. Alla vuxna och barn har rätt att bli behandlade som individer på lika 
villkor och uppleva att man alltid blir sedd, hörd, respekterad och delaktig. Verksamheten ska 
präglas av att man ser olikheter som en tillgång. Aktivt arbete mot diskriminering och annan 
kränkande behandling mellan barn, elever, ungdomar och vuxna ska genomsyra förskola och 
skola samt fritidshem. Arbetet ska ske i samverkan med barn, elever, ungdomar, hemmen 
samt personal.  
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Varje skolas arbete 

Planen – ett viktigt verktyg 
Varje skola ska årligen upprätta en plan att främja likabehandling och förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska utgå från en kartläggning 
av verksamheten och eleverna ska vara delaktiga i arbetet. Det är också viktigt att ta hänsyn 
till de specifika behov som finns i skolans olika verksamheter då dessa kan se olika ut liksom 
att det kan behövas olika typer av åtgärder för olika årskurser. 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2012) 

Förskoleområde Prästängen, Aringsås Förskola  
 
Utvärdering av förra årets plan: 

 
Samtliga avdelningar har upprättat en likabehandlingsplan samt informerat om den på sina 
föräldramöten. Gruppindelning, mindre grupper har gett positiva effekter. Teckenstöd och bilder bidrar 
som språkförstärkning. Tydliga strukturer och rutiner är positivt. Närvarande pedagoger som är bland 
barnen, men det finns svårigheter på framförallt äldrebarns-avdelningarna att vara närvarande överallt. 
Uppmuntra barns olikheter och se alla barn som en tillgång, synliggöra det för barnen på olika sätt. Vi 
vuxna är goda förebilder, ska vara lyhörda, uppmuntra positivt beteende, ta vara på de kulturer vi har 
på enheten. 
  
Utifrån identifierade risker har vi genomfört åtgärder av olika slag som slagit väl ut. 
  

 
 

 
Främjande arbete för elevers lika rättigheter och möjligheter 
 
Mål: 

 
1. Alla barn ska känna trygghet och tillit när de kommer till förskolan.  

 
2. Alla barn ska bli bemötta med respekt och accepteras för den de är.  

 
3. Alla barn ska få möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten oavsett vem 

man är. 
 

4. Föräldrar ska känna tillit och förtroende för förskolans verksamhet.  
 

 
 
Insatser: 

Vad ska göras?  
1.     Vi är närvarande och lyhörda pedagoger. Vi har ett välkomnande arbetssätt som 

bemöter och lyssnar. Vi skapar vi-känsla i grupperna, har gruppstärkande lekar och 
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rutiner för att alla ska bli sedda. Vi har samtal kring barnens känslor. Vid konflikter 
agerar vi genom olika strategier för att ge barnen verktyg i att hantera det.  

2.     Pedagoger är goda förebilder. I samtal och dialog lyfta det positiva hos varje barn, se 
och uppmuntra olikheter, se det kompetenta barnet och deras färdigheter. Ge dem 
upplevelser att vara en tillgång i gruppen. 

3.     Alla barn blir sedda och får komma till tals. Organisera för inflytande i verksamheten. 
Dela i mindre grupper. Vi ställer frågor om vad barnen tror, tycker och vill. Vi 
använder oss av tecken och bilder för att förtydliga. På olika sätt förbereda barnen 
inför olika aktiviteter, det skapar trygghet och möjlighet för barnen att förstå vad de 
kan få inflytande över. 

4.     Vi för en ständig dialog med föräldrar om deras barn och bjuder in till inflytande på 
olika sätt. Vi har ett arbetssätt som tror på det kompetenta barnet och föräldrarna. 
Informera föräldrarna om vår verksamhet, vad vi gör och varför.  

 
När ska det göras?  

Kontinuerligt över året. Introduktion till nyanställda. 
Vilka resurser finns avsatta för detta?  

Det organiseras för tid till kollegialt lärande, utbildning i tecken och språkstöd, material, 
böcker, film, tips. 

Vem är ansvarig?  
Pedagoger, föräldrar och ledning 

Hur och när utvärderas insatsen? 
Mars varje år 

 
 

 
Förebyggande insatser för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
Kartläggning: 

 
Kartläggningsmetoder 

Intervju med barnen, observationer, läst böcker som diskuterats med barnen, vardagliga samtal, 
värdegrundsarbetet, dagliga samtal med föräldrarna. 

 
Risker som identifierats:  

1.       Att inte alla barn är inkluderade 
2.       Språkbruket/hur man uttrycker sig bland både barn och vuxna 
3.       Hallen, utemiljön kan skapa otrygghet hos barnen 
4.       Outvecklat språk bland barnen leder till fysisk kontakt istället för verbal. 
5.       Vid personalbrist tas fokus från barngruppen 

  
 
Målformulering: 

 
1.     Att barnen ska känna att de har en grupptillhörighet, att de är sedda och har möjlighet att påverka 

sin situation. 
  

2.     Att göra barnen delaktiga i saker som handlar om dem, i samtal mellan pedagoger samt med 
föräldrar. 
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3.     Att följa upp och bemöta barns upplevelser kring otrygga platser och situationer och kommunicera 
hur vi delar upp oss inne och ute. 

  
4.     Att pedagoger finnas närvarande där situationer kan uppstå och stötta barnen att kommunicera 
  
5.     Att det finns rutiner vid frånvaro. 

 
 
Insatser: 

 
Vad ska göras?  

1. Namnlappar, rutiner och strategier för att alla ska bli sedda, prata med alla barn, uppföljning med 
hjälp av intervjuer, sociogram, observationer/film, dialog med föräldrar dagligen samt i 
utvecklingssamtal. Dokumentera barnens inflytande och medvetandegöra för barnen att de haft 
inflytande. Önsketavla. 

 
2. Hitta tillfällen där det går att prata ostört med varandra, skriva i loggbok/lapp där man skriver vad 

som hänt, rutiner för att läsa loggbok/lapp, stödja varandra i att finna lämpliga tillfällen att prata, 
tydliga mot föräldrarna hur vi vill ha det på förskolan. När vi ska berätta om dagen för föräldrarna 
involverar vi barnen i det. 

 
3. Samtal med barnen, involvera barnen i förändringar som sker på de otrygga platserna, 

observationer, närvarande vuxna, samtalsbilder/böcker.  Reflektera tillsammans med barnen kring 
platserna och aktiviteterna. 

 
4. Dagliga rutiner och struktur i verksamheten för att tydliggöra hur personal är närvarande i gruppen. 

Hjälpa barnen att dra gränser runt sig. Stötta barnen att kommunicera med varandra och lyssna på 
varandra. Stötta positiva beteenden och förstärka det. 

 
5. Diskutera och dokumentera rutiner vid frånvaro som innefattar vilken verksamhet vi kan erbjuda när 

vi är färre pedagoger och att hela personalgruppen är trygg i det. 
 
När ska det göras?  

       1-5 insatser och rutiner för detta ska skapas och dokumenteras under höstterminen. 
Vilka resurser finns avsatta för detta?  
                       Samtalsbilder, böcker, tid för samtal/planering, ta stöd i läroplanen 
Vem är ansvarig?  
                       All personal på förskolan samt föräldrar. 
Hur och när utvärderas insatsen?  
                        I mars. 
 

Beskrivning hur elever medverkar i arbetet med planen och det konkreta 
likabehandlingsarbetet: 

 
 
Samtal, intervjuer, möjligheter att vara delaktiga i samtal kring värdegrundsfrågor. 
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Skolans rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling: 

 
 
Observationer, närvarande pedagoger, dialog med föräldrar, punkt på 
utvecklingssamtal/föräldramöte 
 
 

 
Skolans rutiner för hur elever ska anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling: 

 
Observationer, lyssna in föräldrar och barn, dokumentation av händelser som följs upp av pedagoger 
och ledning. 

  
 

 
 
 
Skolans rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling: 

 
Agera och följa upp vid kränkningar  
Uppmärksamma och prata om det som har hänt anpassat till barnets ålder och utveckling 
Tydligt visa att kränkande behandling inte är accepterat 
Vid kränkningar informera förskolechef och vårdnadshavare. 
Verktyg är Incidentrapport, annan dokumentation där datum/vad/vilka/åtgärd finns med.  
 
 

 
Information om hur personalens och rektors anmälningsplikt fullgörs: 

 
Att vid eventuella kränkningar eller diskriminering, i samarbete med personalen på 
förskolan/avdelningen upprätta en plan för åtgärder och uppföljning tillsammans med 
föräldrar 
Att tillsammans med personalen följa upp och utvärdera likabehandlingsplanen vid varje 
läsårs slut.  

 
 
Information om hur planen görs känd till elever, personal och vårdnadshavare: 

 
Vid personalmöten, avdelningsplaneringar och enhetens möten diskuteras och samtalas 
det  kring värdegrundsfrågor och likabehandlingsplan. 
Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på varje avdelning. 
Information och dialog kring likabehandlingsarbetet sker på föräldramöte varje höst.  
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Ansvarsfördelning och rutiner 

För att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling sker på ett tillfredsställande sätt och 
att alla rutiner följs har förskolan/skolan tagit fram följande ansvarsfördelning och insatser:  

Rektor/förskolechef har ansvar för att 

● Se till att en årlig plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och 
kränkande behandling upprättas. Planen kan sammanföras till en så länge de uppfyller 
de krav som ställs i lagarna. (Diskrimineringsombudsmannen, 2012) 

● Se till att all personal har kunskap  kring planerna samt agerar utifrån dem.  
● Se till att en kartläggning av barnens trygghet och trivsel genomförs, sammanställs och 

utvärderas varje läsår.  

Lärare och pedagoger har ansvar för att 

● Eleverna i början av varje termin får ta del av och förstår innebörden av planen.  
● Informera vårdnadshavare kring planen på föräldramöten.  
● Följa planen i sitt dagliga arbete med eleverna/barnen/ungdomarna och arbeta aktivt 

för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Som pedagog i Alvesta kommun förutsätts man respektera 
andra och vara en god förebild för eleverna.  

All personal i förskolan/skolan har ansvar för att 

● Agera vid kränkningar av elever genom tillsägelse eller information till 
mentor/rektor/förskolechef.  

● Följa planen i sitt dagliga arbete med eleverna/barnen/ungdomarna och arbeta aktivt 
för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Som anställd i Alvesta kommuns skolor och förskolor förutsätts 
man respektera andra och vara en god förebild för eleverna.  

 
Personal som upplever att annan personal trakasserar eller kränker barn/elever ska tala med denne 
och/eller informera rektor/förskolechef.  

Elever har ansvar för att  

● Bidra med en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever.  
● Ta del av likabehandlingsplanen och handla utifrån den. Som elev i Alvesta kommun 

förutsätts man respektera andra och visa hänsyn.  
● Informera en vuxen på skolan om någon elev blir utsatt för kränkande behandling eller 

diskriminering.  

Vårdnadshavare bör 

● aktivt läsa likabehandlingsplanen på skolan/förskolan eller på kommunens hemsida: 
www.alvesta.se. i början av varje läsår. 

● kontakta förskolan/skolan om deras barn berättar om kränkningar i förskolan/skolan, 
oavsett om kränkningarna är riktade mot barnet, annans barn eller om det är barnet 
själv som kränker.  
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Hjulet för likabehandlingsarbetet  

(källa: Diskrimineringsombudsmannen) 
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Tips på förebyggande arbete på enheten  

 
Vid varje läsårs början ska elever/barn/ungdomarna och personal planera och utföra någon 
inskolning i form av social verksamhet. Detta för att eleverna lättare ska lära känna varandra 
och finna sig tillrätta. 
 
Klassen/arbetslaget arbetar förebyggande med moral och etikfrågor. 
 
Åldersintegrering  
Tematiska arbeten och projekt pågår fortlöpande för att eleverna ska lära känna varandra och 
kunna arbeta tillsammans.  
 
Miljö  
Skolan/förskolan har gemensamt med elever och vårdnadshavare tagit fram förhållningssätt 
och trivselregler. Dessa lyfts kontinuerligt i klasserna/avdelningarna och för vårdnadshavare 
på föräldramöte.  
 
För att eleverna ska känna sig trygga skall det finnas personal under rasterna.  
 
Frånvaro  
Ogiltig frånvaro skall kontrolleras av mentorn/ klassläraren. Vid en hög frånvaro, som ej är 
sjukanmäld skall skolhälsovården alltid kontaktas. Dessa kontaktar därefter vårdnadshavare 
och barn. 
 
Elevhälsoteamet 
Teamet består av rektor, elevvårdspersonal, kurator och skolsköterska. Gruppen träffas 
regelbundet. Gruppen har som uppgift att informera varandra om händelser inom skolans 
olika verksamheter samt hantera utredningar av kränkningar.  
 
Elevskyddsombud  
Elevrådet i år 7-9 är skolans elevskyddsombud. Elevrådet är representerat av samtliga klasser 
i år 7-9. Två av elevskyddsombuden blir huvudskyddsombud för elever.  
 
Kill- och tjejgrupper 
Tjejer respektive killar för i samtalsgrupper diskussion om normer och regler, sex och 
samlevnad och ANTD.  
 
Föräldraansvar 
Föräldrar/vårdnadshavare har ansvar för att diskussionen om diskriminering, trakasserier 
och kränkningar och främlingsfientlighet även sker i hemmet. 
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Arbetsgång vid kränkande behandling eller diskriminering i förskola och grundskola 
mellan barn/elever 
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Kränkningar på nätet  

Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på 
skolan eller har anknytning till skolan. Den som arbetar på skolan och ser en kränkning måste 
anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på 
internet. Rektorn ska sedan anmäla händelsen till huvudmannen. 
Nätmobbning är lika allvarligt som andra typer av mobbning och kränkningar. Skolan är 
skyldig att utreda händelsen.  

Vad skiljer kränkningar via sociala medier från andra former av kränkningar?  

Viktigast är den spridning och exponering som kränkande yttringar och tillmälen får via den 
digitala tekniken. En annan skillnad är att det närhelst och varhelst finns arenor och forum för 
dessa kränkningar. På så sätt kan elevernas aktiviteter på fritiden spela en allt större roll för 
skolans likabehandlingsarbete. Samtidigt som de digitalt förmedlade kränkningarna har 
förutsättningar att nå fler mottagare, och dröja sig kvar i sin digitala uttrycksform, medför de 
också ökade möjligheter till såväl dokumentation och avsändarspårning.  

Skolans ansvar  

Om elevens möjligheter till deltagande i skolverksamheten och uppnående av målen beskärs 
har skolan ett ansvar att ingripa. Detta gäller även om orsakerna finns i situationer som 
inträffat utanför skolan. Med andra ord har skolan ett generellt ansvar och då även om 
orsakerna står att finna i nätburna kränkningar – närhelst och varhelst de har yttrats. Varje 
skola måste därför ha en beredskap för att kunna hjälpa berörda elever och deras 
vårdnadshavare att hantera och i möjligaste mån avlägsna kränkande yttranden som 
publicerats. Om vårdnadshavare och elever inte förmår att hitta gångbara lösningar på 
situationen, och skolan bedömer att det har en menlig inverkan på elevens skolsituation, så 
kvarstår skolans ansvar att söka en lösning. Skolans rekommendation är att eleverna tar en 
skärmdump/bild för att dokumentera kränkningar på nätet. Det är viktigt att i 
likabehandlingsarbetet även innefatta en plan för det förebyggande arbetet kring sociala 
medier men också en handlingsberedskap för ”icke önskvärda” händelser.  
 
För mer information: 
http://www.krankt.se/ 
http://beo.skolinspektionen.se/sv/For-huvudman/krankningar-pa-internet/ 

Handlingsplan vid spridande av odemokratiska värderingar 

 
I skollagen 1 kap 5§ står det: 
 
”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och 
en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka 
alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
verksamhet.”  
 
Förskolan/skolan kan inte acceptera spridande av odemokratiska värderingar. 
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Vid observation av propaganda/reklamföring förknippad med odemokratiska värderingar, ex 
klädsel, musik, agiterande, bilder, symboler, smycken, nätspridning ageras enligt följande:  
 

1. Omedelbart samtal med elev för att upplysa denne kring betydelsen och allvaret i 
handlingen, ev. klotter eller skadegörelse fotograferas, 

2. Vid upprepade tillfällen eller grövre förseelser kontaktas vårdnadshavare av mentor 
alt. rektor/förskolechef 

3. Vid varje förseelse avvägs om polis ska kontaktas. 
 
Händelserna dokumenteras av personalen. Vid behov upprättas åtgärdsprogram. 
EHT/Konflikthanteringsgruppen har uppföljningsansvar. Skyddsombud kontaktar vid behov 
Arbetsmiljöverket. 
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Handlingsplan och rutin vid kränkande särbehandling mellan vuxna 

 
Enligt AFS 2015:4 13 §  
”Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. 
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge 
upphov till kränkande särbehandling.” (Arbetsmiljöverket, 2015) 
 
Exempel:  

● Svartmålande skvaller, skvaller med illvilja= förtal. (Kan medföra straffansvar) 
● Psykiskt våld: Ironi, förlöjligande, nonchalans, tystnad, medvetna förolämpningar, 

överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt (hån, ovänlighet m.m.) 
● Social utstötning och trakasserier: Utfrysning, menande blickar. 
● Sexuella trakasserier.  

 
Kränkande särbehandling är en grovt respektlös handling och bryter mot vedertagna heders- 
och moralbegrepp. 
 
Kränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av 
ömsesidighet och glider över till handlingar av sådana slag som nämns ovan. Problem i 
samarbetet beror ytterst sällan på en enda person. Orsakerna bör som regel sökas i arbetets 
organisation och inte hos den enskilde. Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och 
problem i samarbetsrelationerna i allmänhet bör ses som normala företeelser. 
 
Förebyggande insatser: 
 

● Utbilda chefer, arbetsledare och arbetstagare 
● Utforma en tydlig arbetsmiljöpolicy 
● Utforma rutiner för att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön. 
● Jobba för ett positivt bemötande på arbetsplatsen. 
● Ge god introduktion till nyanställda. 
● Kontinuerliga medarbetarsamtal 

Rutin då personal känner sig utsatt för kränkande särbehandling av arbetskamrater 
eller elev/elever 

Anmälan kan göras av medarbetare när han eller hon anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
särbehandling eller diskriminering av något slag. Anmälan ska alltid göras till chefen, dennes 
chef eller annan arbetsgivarrepresentant. Om den som kränker är din närmaste chef, ska 
dennes chef eller annan arbetsgivarrepresentant kontaktas istället. Anmälan kan vara skriftlig 
eller muntlig. Medarbetaren kan ta hjälp av skyddsombud eller arbetskamrat.  
Om du som medarbetare upplever att någon kollega/arbetskamrat på arbetsplatsen utsätts för 
kränkande särbehandling eller trakasserier ska du antingen kontakta chefen, 
skyddsombudet/fackliga organisationen eller personalchef. (Alvesta, 2009) 

Dokumentation  

Den som tar emot anmälan (chefen eller dennes chef) ska dokumentera anmälan, alla samtal, 
åtgärder och uppföljning. Dokumentationen ska vara skriftlig, sakligt objektiv och förvaras på 
säker plats.  
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Åtgärder  

● Om kränkande särbehandling eller trakasserier inträffar ska alla inblandade ges 
möjlighet till hjälp och stöd. Lösningar ska i första hand sökas genom samtal och 
åtgärder som syftar till att förbättra arbetsförhållandena för de berörda. Chefen 
ansvarar för de åtgärder som behöver vidtas.  

● Vänta inte! Prata först enskilt med den som känner sig kränkt. Ta reda på så mycket 
som möjligt. Inta en objektiv och problemlösande hållning. Ta i ett tidigt skede hjälp av 
din chef, personalsekreterare på förvaltningen och/eller företagshälsovård. Informera 
personalchef och skyddsombud/facklig organisation.  

● Förneka eller dölj inte att det finns konflikter.  
● Prata enskilt med var och en av de berörda. Samla in så mycket fakta som möjligt. Gör 

inget ställningstagande för eller emot någon. Tänk på att diskutera eventuella brister i 
organisationen, hög arbetsbelastning, stress och önskemål om konkreta förbättringar 
på arbetsplatsen.  

● Vidta inga åtgärder utan medarbetarens vetskap.  
● Om det framförs kritik mot en medarbetare ska denne få ta del av detta och ges 

möjlighet att sakligt bemöta kritiken under trygga förhållanden (samla inte i 
storgrupp).  

● Gäller problemet relationen mellan anställd och chefen ska närmast överordnad chef 
vidta åtgärder.  

● Dokumentera huvuddragen i händelseförloppet.  
● Markera tydligt att kränkande särbehandling inte accepteras.  
● Sträva efter att den som känner sig kränkt förblir i arbete. Om medarbetaren blir 

sjukskriven, håll hela tiden tät kontakt och ge det stöd som behövs för bearbetning av 
det som skett.  

● Om problemet varat länge eller är svårlöst kan det bli nödvändigt med förändrade 
arbetsuppgifter.  

● I de fall det uppenbart kan konstateras att en medarbetare själv provocerat fram 
omgivningens motvilja, ska chefen påtala medarbetarens skyldighet att medverka till 
att skapa en god arbetsmiljö och atmosfär på arbetsplatsen.  

● Att samla hela arbetsgruppen för samtal bör inte ske annat än som sista åtgärd i en 
planering som syftar till sakliga förbättringar av arbetsrutiner och arbetssituationen 
för gruppen i stort.  

● Chefen ska vid behov ges möjlighet till regelbunden handledning och stöd.  

Råd till medarbetare som känner sig kränkt eller trakasserad  

 
● Kontakta närmaste chef, dennes chef eller annan arbetsgivarrepresentant för ett 

enskilt samtal. Ta gärna med någon som stöd.  
● Skildra händelserna som varit – när, var och hur.  
● Sök hjälp hos andra t ex skyddsombud/facklig organisation eller företagshälsovården 

(samråd med chef).  
● Ta emot erbjudande om hjälp, råd och stöd.  
● Tala om problemet och sök kamratstöd.  
● Det är den som utsätts för kränkande särbehandling som bedömer var gränsen går.  
● När organisatoriska problem, särbehandling, diskriminering eller trakasserier 

förekommer är det viktigt att chefen så snart som möjligt underrättas för att kunna 
vidta lämpliga åtgärder.  
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Sexuella trakasserier  

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller 
ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker medarbetarens värdighet. Motivet 
spelar alltså ingen roll, utan det avgörande är om handlingen upplevs som ovälkommen av den 
utsatte och om den är grundad på kön. 

Handlingsplan mot kränkande behandling - vuxen mot barn 

”Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 
rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än 
något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt 
fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.” (FN, 1989) 
 
Skollag och läroplan visar att de som arbetar har ett stort ansvar att bemöta eleverna på ett 
respektfullt sätt. Skulle konfliktsituation uppstå mellan vuxen och elev/barn eller mellan 
vuxen och elev-/barngrupp ska åtgärder sättas in omedelbart. 

 
Arbetsgång 
 

1. Så fort någon får kännedom om eller ser en elev eller elevgrupp kränkas av en vuxen 
ska rektor/förskolechef kontaktas 

2. Rektor diskuterar situationen med berörd vuxen och elev eller elevgrupp 
3. Bedömer rektor/förskolechef att den vuxne har gjort sig skyldig till en förseelse tas 

kontakt med förvaltningen för att diskutera ärendet för ev. åtgärder.  
4. Enligt AB 05 §10 Avstängning m.m., § 11 Disciplinpåföljd kan anställd bli avstängd, få 

en skriftlig varning, bli omplacerad eller uppsagd. 
 
Vad säger lagen? 
Hur arbetsgivare och arbetstagare skall agera i sådana här frågor regleras bl.a. i 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1992:6 Internkontroll av arbetsmiljön och 
AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet samt Skollagen Kap 6. 
 
Chefer och arbetsledande personal har nyckelroller när det gäller att utforma den atmosfär 
och de normer som ska gälla på arbetsplatsen. 
Det är samtidigt ytterst viktigt att varje arbetstagare är medveten om sin egen möjlighet och 
skyldighet att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen. 
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Bilaga 1 

Incidentrapport för Alvestas kommuns skolor/förskolor/fritidshem 
gällande hot, våld och kränkande behandling 

 
Datum för incidenten: 
Klicka här för att ange datum. 

Tid för incidenten: 
 

 
Anmälare: 
Vem upptäckte incidenten: 
Incidentplats: (ange specifikt var på skolan/förskolan händelsen ägde rum)  
 

 
Följande personer var inblandade: 

Namn: Klass/avd: 
Namn: Klass/avd: 
Namn:  Klass/avd: 
Namn: Klass/avd: 

 
 
1. Typ av händelse 
☐Fysiskt våld 
☐Hotad om våld 
☐Muntlig kränkning 
☐Skriftlig kränkning 
☐Andra former av kränkning, ex 
utfrysning 
☐Skadegörelse, stöld eller 
liknande 
☐Personal mot elev/barn 
☐Elev mot elev/barn mot barn 

 
2. Diskrimineringsgrund 
☐ingen 
☐Kön 
☐Könsöverskridande identitet 
eller uttryck 
☐Etnisk tillhörighet 
☐Religion eller annan 
trosuppfattning 
☐Funktionsnedsättning 
☐Sexuell läggning 
☐Ålde 
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3. Har liknande incidenter hänt tidigare? 
 

 

☐ Nej ☐ Ja 
Om ja ange när: 
 

 
4. Åtgärder som vidtagits 
☐ Samtal med de inblandade Klicka här för att ange datum. 
☐Vårdnadshavare meddelad Klicka här för att ange datum. 
☐Övrig aktuell personal informerad Klicka här för att ange datum. 
☐Elevhälsan informerad  Klicka här för att ange datum. 
☐Socialtjänsten informerad  Klicka här för att ange datum. 
☐Polisanmält  Klicka här för att ange datum. 
☐Skaderapport ifylld Klicka här för att ange datum. 
☐Arbetsskadeanmälan ifylld Klicka här för att ange datum. 
☐Annan åtgärd, ange vilken: 
 

Klicka här för att ange datum. 
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Om det uppkommit en personskada på grund av incidenten, ska en skaderapport fyllas i samt anmälas till 
Arbetsmiljöverket, www.anmalarbetsskada.se 
 

5. Följande person/-er ansvarar för uppföljning av incidentärende: 
 
 
 
 
6. Uppföljning av incidentärende sker på följande sätt: 
 
 
 
7. Vid behov av efterföljande utredning ansvarar följande person/-er för utredningen: 
 
 
 
8. Efterföljande utredning sker på följande sätt: 
 
 
 
9. Övriga upplysningar (speciellt viktig vid allvarligare händelse): 
 
 
 
 
Underskrift 
Namn: 
 

Titel/funktion: 

Ort och datum:  
 
Namnförtydligande 
 
 
 
Incidentrapporten lämnas till:  
 
Ett ex skickas via mejl till biträdande förskolechef Ann-Louise Kjellberg för sammanställning 
till den årliga SAM.  
Ett ex skrivs under och förvaras inlåst enligt rutiner på varje förskola. 
Förskolechef ska informeras om händelsen. 
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Bilaga 2 

Utredning i ärende gällande diskriminering och/eller kränkande behandling. 

 
Den drabbades personuppgifter 

Namn Ärendenr i W3D3 
 

Adress 
 

 

Telefonnummer 
 

Personnummer 
 

Förskola/skola och avd/klass 
 
Mentor/klasslärare 
 

 
Handläggning av utredning 

Handläggarens namn 
 

Datum för start av utredning 

Ansvarig rektor/förskolechef 
 

 
Beskrivning och anledning till utredning 

 
Datum när anmälan eller liknande nådde förskolan/skolan  

 
Har den drabbade varit utsatt tidigare? (kortfattad beskrivning) 

 

 
Åtgärder som vidtagits tidigare. 

 
 
 
Den drabbades beskrivning av sin situation 

 

 
Andra inblandade personers versioner 

Namn 
 

 
Namn 
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Namn 
 

 
 
 
 

Den drabbades förslag till åtgärder 
 

 
Andra närståendes förslag till åtgärder 

 
 
Förskolans/skolans förslag till åtgärder 

 
 
Åtgärdsplan 

Åtgärd Ansvarig Övrigt 
   
   
   
   
   
   

 
 
Uppföljning 

Datum Plats 
 
 
Ärendet avslutat den     /    20 
 
 
 
Underskrifter 
 
____________________________ ______________________________ 
Handläggare Ansvarig Rektor/Förskolechef 
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Bilaga 3 

Varje skolas arbete 

 
Utvärdering av förra årets plan: 

 
 
 

 
Främjande arbete för elevers lika rättigheter och möjligheter 
 
Mål: 

 
 
 

 
Insatser: 

a) Vad ska göras?  
b) När ska det göras?  
c) Vilka resurser finns avsatta för detta?  
d) Vem är ansvarig?  
e) Hur och när utvärderas insatsen?  

 
 
 
 
 
 

 
Förebyggande insatser för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
Kartläggning: 

 
 
 
 
 
 

 
Målformulering: 
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Insatser: 
a) Vad ska göras?  
b) När ska det göras?  
c) Vilka resurser finns avsatta för detta?  
d) Vem är ansvarig?  
e) Hur och när utvärderas insatsen? 

 
 
 
 

     Beskrivning hur elever medverkar i arbetet med planen och det konkreta 
likabehandlingsarbetet: 

 
 
 
 
 
 

 
Skolans rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling: 

 
 
 
 

 
Skolans rutiner för hur elever ska anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling: 

 
 
 
 
 

 
Skolans rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling: 

 
 
 
 
 

 
Information om hur personalens och rektors anmälningsplikt fullgörs: 
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Information om hur planen görs känd till elever, personal och vårdnadshavare: 
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