
  

Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 

Rutiner för arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling från förskoleklass till årskurs 9 

 

 

 

 

Det du gör spelar roll! 
 

 
 

Senast reviderad december, 2018 
1 



Innehåll 
 
 

 
Vision och grundsyn        3 
 
KMS deklaration        3 
  
Ansvariga        3 
 
Delaktighet/Förankring        4

   
Utvärdering/uppföljning        4 
 
Mål/åtgärder för läsåret 2018-2019         6  
 
Främjande arbete         7 

  
Upptäcka och förebygga        7 
 
Rutiner för akuta åtgärder        8

 
Definitioner        9-10 
 
Vad lagarna säger       11

  
Bilagor:  
 
Skolans trivsel-/ordningsregler: 
Trivselregler F-2   
 
Trivselregler 3-5   
 
Trivselregler 6-9  
 
Konsekvenstrappa 
Konsekvenstrappa åk 3-5   

 
Konsekvenstrappa åk 6-9 

2 

https://docs.google.com/document/d/1l-MbAPy3epKlKSqSGsPknyHBUwDitVONu3oBV-LTIXU/edit?ts=5a3b9bef
https://docs.google.com/document/d/1I5SQDmSX0ffMPlaV6EPWNcNUlu1-j940M_sPgfpAsgU/edit
https://docs.google.com/document/d/1M4E6ntGCAayv00HQHs3x1mtiWWFx2ZE7tRGj6qzGuGM/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Ydo7FgxXwBRHqKIUVSWUXs6yMjqZOGZfZ5E_uBsMtMM/edit?ts=5a4b58d4#slide=id.g17281d2b29_0_127
https://docs.google.com/presentation/d/1oGQzP3CXlgkJigpjc_adOXohMif3tUO1gmMXL0ZA8rs/edit?ts=5a4b58e5#slide=id.g146393578e_0_2


Vision 
”Att ge varje elev rötter och vingar för framtiden” 
 
”Kullaviks Montessoriskola ska ge varje barn möjlighet att i en trygg och stimulerande miljö 
utvecklas till en kreativ, självständig och tänkande människa som finner glädje i att utveckla 
kunskap, kompetens & förmågor”. 

Grundsyn 
Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är en del av 
skolans värdegrundsuppdrag. För att nå målen krävs att alla parter är väl medvetna om 
denna handlingsplan och agerar därefter. Den som väljer att inte se, eller ser men inget gör, 
är medskyldig till kränkningen. Allt du gör för att stoppa en kränkning har betydelse. Ju 
snabbare du reagerar och agerar desto större effekt har också din insats.  
 
Vårt budskap är att det du gör spelar roll! 
 
Alla medarbetare har ansvar för alla barn på skolan och har skyldighet att vara uppmärksam 
på vad som sker under skoltid. Om vi får kännedom om diskriminering, trakasserier eller 
kränkningar som skett under fritiden och som påverkar elevernas skoltid har vi också 
skyldighet att agera. Vi har en skyldighet att motverka diskriminering, trakasserier och 
kränkningar samt att följa handlingsplanen. Rektor är ytterst ansvarig för upprättande av och 
allt arbete kring planen. 
 
Alla situationer där diskriminering, trakasserier och kränkningar förekommer är unika, 
beroende på vilka som är inblandade och hur situationen ser ut. Därför passar inte alltid 
samma metod eller arbetssätt. Denna handlingsplan är ett stöd i processen kring ett ärende 
samt lyfter fram några viktiga generella åtgärder som alltid ska beaktas.  

KMS deklarationen 
På FN-dagen synliggör vi vår egen deklaration: 
Jag vill vara en människa som kan se fördelarna med att vi alla är olika och ändå så lika. Jag 
vill vara en människa som visar respekt för allas egenart. Jag vill vara en människa som har 
visioner, uthållighet, mod, fantasi och god vilja till att arbeta för ett bra liv för mig själv och 
mina medmänniskor. Jag vill vara en människa som hindrar att rädsla och maktbegär växer 
sig starka inom mig och på jorden. Jag vill vara en människa som stödjer människor och 
organisationer som arbetar för fred, rättvisa och förtroende i världen. 

Ansvariga 
Planen revideras varje vår (lärarna) och/eller höst (elever och föräldrar). Nästa revidering 
sker i november 2019. Rektor är ytterst ansvarig. 
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Delaktighet/förankring 
Elevers delaktighet  
Alla elever deltar genom enkätundersökningar. 
Planen tas upp på klassråd/elevråd. 
Grupptiden används för att förankra planen hos eleverna och diskutera den.  
Information vid skolstart till alla elever. 
Alla ska veta planens innehåll och var den finns (i varje klassrum, Drive).  
 
Vårdnadshavarnas delaktighet 
Planen tas upp och diskuteras på varje föräldramöte. 
Alla ska veta planens innehåll och var den finns. 
 
Personalens delaktighet  
Synpunkter och utvärdering i juni och augusti under grundskolekonferens. 
APT/AE konferenser – genomgång av planen/påminnelser – under året. 
Elevkonferenser varje vecka. 
 

Utvärdering/Uppföljning av åtgärderna för läsåret 2017-18 
Utvärdering av föregående års mål är gjord i “Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling 2017-2018 utvärdering”.  
 
 

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg: 
Undersöka risker och hinder - för diskriminering/kränkande behandling - inklusive 
trakasserier och sexuella trakasserier, bestraffning eller andra hinder för ett barns eller en 
elevs lika rättigheter och möjligheter. 
 
Analysera orsakerna till de risker och hinder som upptäckts. 
 
Åtgärda - bestämma, formulera och genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter. 
 
Utvärdera och följa upp arbetet. 
Arbetet ska genomföras och dokumenteras löpande. 
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Undersöka risker och hinder  
 
Utifrån enkätundersökningen, elevkonferenser samt elevsamtal blev det synligt att skolan 
behöver fortsätta med det förebyggande arbetet mot kränkningar i klasserna från F-9. Det 
synliggjordes också att de kränkningar som sker till större delen sker i skolan men också via 
sociala medier på fritiden.  
 

Analysera  
Det är viktigt att inte bara lyfta reglerna när det har hänt något utan det ska vara ett stående 
inslag i undervisningen.  
 
Det förebyggande arbetet behöver stärkas genom en plan med en grundstruktur över det 
förebyggande arbetet där varje årskurs går igenom olika teman samt olika material som kan 
användas.  
 

Övergripande mål för arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling 
Områden som berörs av insatserna är: 
Könsidentitet eller könsuttryck 
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 
Funktionsnedsättning 
Sexuell läggning  
Ålder 
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Mål/åtgärder för läsåret 2018-2019 
 

Plan/struktur av det övergripande förebyggande värdegrundsarbetet 
Mål 
Utveckla och systematisera det förebyggande värdegrundsarbetet för att motverka 
kränkningar mellan elever genom att . 
 
Insats/åtgärd 
Tillsammans med representanter från de olika enheterna, specialpedagoger och ledning 
skapas vid tillfälle under vårterminen ramar och strukturer för det systematiska 
värdegrundsarbetet över stadiegränser.  
Plan för värdegrundsarbete F-9 KMS 
 
Datum när det ska vara klart 
Arbetet ska vara klart 2019-06-24. 
 

 

En gemensam värdegrundsdag 
Mål 
Att motverka kränkningar mellan elever genom att belysa likheter/olikheter och samspelet 
oss emellan.  
 
Insats/åtgärd 
“Skolutvecklingsgrupp Normer och värden” planerar en gemensam dag där man arbetar 
med Plan mot diskriminering och kränkande behandling på olika nivåer utifrån ålder.  
 
Datum när det ska vara klart 
Arbetet ska vara klart 2019-06-24 och pågår kontinuerligt under hela året. 
 

Det systematiska främjande arbetet 

Gemensamhetsskapande aktiviteter under året 
● Traditioner där alla elever deltar vid större högtider 
● Aktivitetsdag åk F-9 
● Lekdag åk  3-5 
● Klassens dag åk 6 
● Faddrar till nya elever  
● Faddergrupper 
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● Elevens val - veckan 
● Ämnesövergripande aktiviteter 
● Åldersblandade aktiviteter 
● Åldersblandad undervisning vissa lektioner samt under ett par temadagar, F-2 
● Åldersblandade måltider åk f-2  
● Lagsamarbetsövningar inom ämnet idrott och hälsa 
● Faddrar åk 6 och åk 8 inför/under/efter stadieövergång 
● Faddrar åk F och åk 2 inför/under/efter stadieövergång 
● Faddrar i åk 1 för 5-åringar i förskolan under vårterminen inför start i förskoleklass på 

ht 
● Åldersblandad hallplacering, F-2 
● Coachfördelning, åldersblandande coachgrupper coachas av sin coach 
● Skåpfördelning 
● Alltid bestämda platser i klassrummen och matsal f-2,3-5. 
● Pedagogerna bestämmer gruppindelningar.  

 

Det systematiska arbetet att upptäcka och förebygga  
Pedagogerna har en handlingsberedskap för att reagera och agera när de får syn på samtal 
och handlingar som är diskriminerande eller kränkande. 
 

● EQ-lektioner: Bry-sig-om regler/Livskunskap 
● Klassråd och gemensamt framtagna och antagna trivselregler 
● Elevråd 
● Elevutvärderingar 
● Coachsamtal 
● Enkäter  
● Hälsosamtal med skolsköterskan 

 
Ekbacken F-5 

● Tema EQ under läsårets första skolvecka, F-2 
● Kamratstödjarmöten 
● Div. material som Tankeboken, Charlie, Lions Quest, 3-5  
● Hemliga kompisar  
● Nätetik  
● Regelbundna kompissamtal  
● Fritidsråd åk F-2 
● Klubbenråd åk 3-5 

 
Skogsbacken, åk 6-9 

● Grupptidsinnehåll: Förebyggande arbeten  Ideér för livet, Härskartekniker, 
Machofabriken, normkritik 

● Ämnesövergripande teman: Kärlekstema, Normkritik  
● Arbete på coach- och gruppnivå inom ämnena. Spelar roll SO 
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Rastverksamhet: 
● Rastvärd har ansvar för ”sin” del av skolgården, åk F-5 
● Rastvärdarna ska täcka ”varje minut” under rasten, åk F-5 
● Fast mötesplats för daglig lärarledd rastaktivitet, F-2 
● Rastvärdar för  åk 6-9 
● Aktivitet i idrottshallen under lunchrasten, åk 6-9 

 
Tidig upptäckt: 
Rastvärdar, elevenkäter och regelbundna elevkonferenser bidrar till tidig upptäckt. Samtal 
med skolsköterska och coacher ger också möjligheter för tidig upptäckt. 
 
Internetkränkningar: 
Samtal om vad som händer på internet hålls på alla stadier kontinuerligt under året. 

Rutiner för akuta åtgärder  
 
När skolan får kännedom om kränkning, diskriminering eller trakasserier skall en utredning 
startas. Samtal ska hållas med samtliga inblandade så snart som möjligt, samma dag eller 
senast dagen efter. Berörd pedagog och om möjligt ytterligare en vuxen utför samtalen och 
dokumenterar.  
 
Ibland kan det vara viktigt att dessa samtal förs omedelbart efter varandra så att eleverna 
inte får möjlighet att ”prata sig samman”. Det är av vikt att pedagogen får en så allsidig bild 
som möjligt. Vårdnadshavare till samtliga huvudaktörer skall informeras . 
 
Dokumentationen lämnas till Elevhälsoteamet/specialpedagogen.  
Elevhälsoteamet gör en bedömning om eventuell anmälan till annan myndighet. 
 
Arbetsgång : 
1. Berörd pedagog/vuxen får kännedom, meddela alltid coachen. 
2. Samtal med den utsatte och andra inblandade - en och en.  
3. Samtal med utpekad och eventuella medlöpare – en och en. Aldrig samtidigt. I allvarliga 
fall ska alltid två vuxna delta i samtalen. 
4.Vårdnadshavare till inblandade informeras alltid. 
5. Coacher tar vid behov över ärendet. 
6. Uppföljningssamtal inom en vecka med alla - en och en. 
7. Om kränkningen inte upphör kallar rektor till elevkonferens med berörda vårdnadshavare.  
Vid allvarlig kränkning kan detta vara första åtgärden.  
 
Elevkonferensen kan besluta om ytterligare åtgärder enligt skollagen såsom utvisning, 
kvarsittning, utredning efter samråd med vårdnadshavare,skriftlig varning, omplacering och 
avstängning. 
  
EHT kontaktas alltid för råd och/eller anmälan. 
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Dokumentation: 
Pärmen, som används vid varje veckas handledningstillfälle med specialpedagogen, 
garanterar att dokumentation görs och att uppföljning sker.  
 
Vid kränkning fylls alltid “Anmälan om kränkning…” i som finns på Driven. Detta gör vi för att 
föra statistik över och för att kunna se alla händelser i ett större perspektiv.  
 
Skolchefen gör en sammanfattning och analys av varje termins kränkningar och redovisar 
detta till styrelsen för skolan. 
 
Övriga åtgärder dokumenteras efter besluten på elevvårdskonferensen. 
 
Personalbarn/personalförälder 
När personalbarn tas upp på konferenser och i andra elevvårdande ärenden lämnar den 
som är både pedagog och förälder till barnet rummet. Vidare är ambitionen att den andra 
föräldern som ej arbetar på skolan primärt kommer eller är med på samtal. 
 
Kränkning personal mot elev 
All personal har skyldighet att kontakta rektor som vidtar åtgärder om någon ur personalen 
kränker, diskriminerar eller trakasserar barn/elev. 

Definitioner  
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck och kan ha sin grund i felaktiga värderingar 
avseende kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en 
eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer – när som helst. En viktig 
utgångspunkt är att den som upplever att hen blivit kränkt alltid måste tas på allvar. 
 
Kränkningarna kan vara: 
Fysiska - t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar, 
Verbala - t.ex. att bli kallad något nedvärderande, “skitsnack”,  
Psykosociala - t.ex. att bli utfryst, ryktesspridning, 
Text eller bilder - t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, sociala medier. 
 
Diskriminering äger rum när ett barn eller en elev missgynnas genom särbehandling på 
grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.  
 
Det finns sex former av diskriminering: 

- direkt diskriminering, 
- indirekt diskriminering, 
- bristande tillgänglighet, 
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- trakasserier, 
- sexuella trakasserier, 
- instruktioner att diskriminera. 

 
Direkt diskriminering är när ett barn eller en elev missgynnas genom att behandlas sämre 
än någon annan i en jämförbar situation. Missgynnande ska ha samband med någon av de 
sju diskrimineringsgrunderna. Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda 
situationen.  
 
Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men 
särskilt missgynnar ett barn eller en elev med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss 
etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss 
sexuell läggning eller viss ålder. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma 
regel som tillämpas för alla. 
 
Bristande tillgänglighet är när ett barn/elev med funktionsnedsättning missgynnas genom 
att en verksamhet inte skapar lika möjligheter för deltagande. 
 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara 
att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till 
diskrimineringsgrunderna.  
 
Sexuella trakasserier innebär att trakasserierna är av sexuell natur. Förutom kommentarer 
och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan 
också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. 
 
Instruktioner att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är i 
beroendeställning, till exempel ett barn/elev, att diskriminera någon annan. Instruktion att 
diskriminera kan handla om direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 
trakasserier och sexuella trakasserier. 
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Vad lagarna säger 
 
Skollagen (SFS 2010:800)  
6 kap. 6 §  
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.  
 
6 kap. 7 §  
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling. 
 
6 kap. 8 §  
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever.  
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
 
Förordning (2006:1083)  
2 § En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, 
följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som 
planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska 
anpassas efter deras ålder och mognad.  
Förordning (2016:1011)  
 
 
6 kap. 9 §  
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. 
 
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 
6 kap. 10 §  
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 
att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden. 
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6 kap. 11 §  
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund 
av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller 
påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 
 
Diskrimineringslagen (2008:567) 
Skolan ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett 
förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 
 
2 kap. 5 §  
Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet 
(utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, ... Anställda och 
uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen 
för anställningen eller uppdraget. Lag (2014:958). 
 
2 kap. 7 §  
Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn, en elev ... anser sig i samband med 
verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren 
skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta 
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 
 
3 kap. 1 §  
Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka 
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828). 
 
3 kap. 2  § 
Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att 
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för 
enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828). 
 
3 kap. 3  § 
Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828). 
 
3 kap. 16 §  
Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på 
det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828). 
 
3 kap. 18 § 
Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier 
och sexuella trakasserier. 
Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första 
stycket. Lag (2016:828). 
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