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Plan mot kränkande behandling 

Varje skola är skyldig att ha en plan för hur man ska jobba med att förebygga kränkande behandling                  

men man måste också jobba i praktiken med detta. Hur man tänker kring det här och hur man                  

jobbar förebyggande ska skrivas ner i skolans “Plan mot diskriminering och kränkande behandling”             

som du kan läsa om du klickar på länken. Det du läser nu är en kortare version av den. 

 

Kränkningar och trakasserier 

Att bli kränkt eller mobbad betyder att man blir utsatt för något jobbigt, det kan tex vara 

● Fysiskt (Om man tex blir utsatt för slag, knuffar och/eller annat fysiskt våld) 

● Verbalt (Att tex bli hotad, nedvärderad och/eller bli kallad för något elakt) 

● Psykosocialt (Att man tex blir förlöjligad, utfryst eller att någon sprider rykten om en) 

● Genom olika media (Tex klotter, lappar, sms, mejl, mms, bilder och/eller filmer eller på 

nätet)  

Kränkningar kan vara synliga och uppenbara men de kan också vara dolda och göras i smyg. Om                 

kränkningar upprepas och fortsätter, brukar man kalla det mobbing. 

Trakasserier handlar om att man kränker någons värdighet, alltså att man inte respekterar personer              

utifrån vilka de väljer att vara. Sexuella trakasserier är när någon gör eller säger något som har med                  

kroppen eller sex att göra, och som den andra personen inte vill eller tycker känns obehagligt. 

Diskriminering 

Lagens definition av diskriminering innebär  att någon missgynnas eller kränks och att dessa 

kränkningar är kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna: 

● kön 

● könsöverskridande identitet eller uttryck 

● etnisk tillhörighet  

● religion eller trosuppfattning 

● funktionsnedsättning 

● sexuell läggning  

● ålder 

 

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen t.ex. 

- Att någon blir begränsad pga funktionsnedsättning t.ex. att en elev med dyslexi inte får det 

stöd denne behöver i undervisningen eller att någon inte kan ta sig runt i skolan för att det 

saknas hiss. 

https://www.kunskapsskolan.se/download/18.2254f4c316d1610cb3e17db/1568116315771/Plan%20mot%20diskriminering%20och%20kra%CC%88nkande%20behandling%202019_20%20.pdf


- Att någon trakasseras eller behandlas annorlunda för dennes könsuttryck eller sexuella 

läggning t.ex. att någon får ta emot elaka/nedsättande kommentarer för att denne är 

tillsammans med en person av samma kön. 

- Att någon trakasseras eller behandlas annorlunda för dennes religion och/eller etniska 

tillhörighet och kulturella uttryck tex. genom att inte tillåtas bära slöja. 

Anmälningsskyldighet 

Om vi på skolan får reda på att du eller någon annan har blivit utsatt för trakasserier eller har blivit 

kränkt är vi skyldiga att anmäla det, det kallas en kränkningsanmälan. 

Hur elever och vårdnadshavare anmäler kränkning till skolan 

Om du blivit utsatt för eller får reda på att någon annan utsatts för trakasserier/diskriminering eller 

kränkande behandling så är det viktigt att du berättar det för någon vuxen på skolan. Du kan också 

berätta det för dina föräldrar som då kan kontakta skolan.  

 

När något händer: 

1: Samtal med de inblandade 

2: Föräldrarna informeras om vad som hänt 

3: Åtgärder sätts in - vilka beror på vad som hänt 

3: Uppföljning - för att kontroller att kränkningarna upphört  

 

Beroende på vad som hänt eller om kränkningarna fortsätter så kan skolan ibland behöva kontakta 

socialtjänsten eller polis - skolan gör då en anmälan. Om elever som kränker andra inte slutar kan 

det också leda till att de stängs av från skolan. Om du känner dig kränkt av personal på skolan är det 

en allvarlig sak - prata i så fall med Linus som är rektor.  

Kom ihåg: Skolan ska vara en trygg plats för alla, både elever och personal, och därför är det 

jätteviktigt att du berättar om du eller någon annan blir utsatt. 

Om det inte fungerar 

Om du som elev inte tycker att vi på skolan inte lyssnar på dig, ska du prata med dina föräldrar. Det 

är då också viktigt att dina föräldrar kontaktar oss på skolan för att vi ska kunna lösa problemet 

tillsammans. Om du och dina föräldrar ändå är missnöjda kan ni anmäla det till Barnombudsmannen 

(BEO).  Mejladress: beo@skolinspektionen.se 

Stöd under och efter 

Om du mår dåligt och vill prata med någon om vad som hänt kan du alltid prata med all personal på 

skolan. Du kan också vända dig till skolans elevhälsa - tex skolkuratorn eller skolsköterskan.  

 

Mer information får du på Skolinspektionens hemsida: 
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/   

Kortfilm om diskriminering från UMO: https://www.youtube.com/watch?v=pHfpKtO9qHU 

Information om diskriminering från DO - Lättläst, http://www.do.se/lattlast/ 

mailto:beo@skolinspektionen.se
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/
https://www.youtube.com/watch?v=pHfpKtO9qHU
http://www.do.se/lattlast/

