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Varnhems skol- o förskoleområde lå 2016-17 



Vår vision och målsättning 

Alla elever och all personal på Varnhemsskolan ska känna sig trygga och bemötas och behandlas 

med respekt. Skolan och förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier, mobbning och 

annan kränkande behandling. Vi utgår från våra värdeord Trygghet, Glädje och Respekt 

Bakgrund 

Resultaten av våra två årliga trygghetsenkäter…. Resultaten av Skolinspektionens enkät för ….. 

Resultatet av SKL-enkät vt-16… 

Mål för året 16/17 

 Vi skall visa varandra respekt 

 Vi skall ha en arbetsplats där alla trivs och känner sig trygga 

 Vi skall arbeta för att alla ska känna glädje på arbetsplatsen, både elever och personal. 

Elevernas delaktighet 

 svarar på skolans enkäter 

 klassrådsdiskussioner 

 elevrådet finns med som referens vid utformningen av planen 

 Elevskyddsombud delaktiga på olika möten om arbetsmiljön 

Personalens delaktighet  

 På K-dagar och APT-möten i augusti/september arbetar alla pedagoger med att gå igenom, 

diskutera och fastslå den slutgiltiga versionen. 

 Trygghetsteamet arbetar med likabehandlingsfrågor och arbetsmiljön 

 Personalen följer upp, behovsanpassar samt reviderar planen under läsåret i samråd med EHT 

(elevhälsoteamet) och rektor. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

 Vårdnadshavarna har möjlighet att framföra synpunkter om planen på föräldramöten, 

utvecklingssamtal, föräldraråd eller vid andra tillfällen. 

Kartläggning  

 September/oktober  

- Trivselenkät. Alla elever besvarar enkäten 



- Utvecklingssamtal 

 Oktober/november Skolgårdsenkät. Alla elever besvarar enkäten 

 Minst tre gånger per termin   

- Elevråd, klassråd 

- Enskilda elevsamtal  

 SKL-enkät vt-17 

 Skolinspektionens enkät – F-klass, vårdnadshavare, åk 5 samt personal vt-17 

 

Förankring av planen 

 På APT, AE-möten samt på fritids planeringstid så att all personal nås 

 Elevrådet arbetar med planen och är delaktiga i arbetet ut i klasserna 

 Eleverna och pedagogerna arbetar med planen regelbundet i klasserna, förankrar och arbetar 

kontinuerligt med målen relaterade till planen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Främjande arbete på Varnhemsskolan 

Aktivitet Strategier Ansvarig 

Likabehandlingsplan för 

att motverka alla former 

av kränkande behandling 

 

Planen utvärderas i slutet av varje läsår. 

Ny plan arbetas fram i början av läsåret 

På läsårets första föräldramöte informeras 

föräldrarna om planen.  

Uppföljning sker regelbundet i olika 

former under läsåret tex  genom enkäter, 

utvecklingssamtal, konfliktlösning, 

klassråd, AE och APT  

Pågående under läsåret 

Rektor, pedagoger, 

trygghetsteamet 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

Ordningsregler  

 

 

 

 

 

Både elever och personal arbetar aktivt 

med skolans gemensamma ordningsregler 

på klassråd, elevråd, trygghetsgruppen och 

i personalgruppen. 

 

Elever och vårdnadshavare skriver under 

ordningsregler och lämnar in till sin 

klasslärare. 

 

Klassen utformar sina egna regler och för 

regelbundet samtal om dessa på klassrådet 

en gång/månad. 

 

Fritids utformar regler för fritids, vilka det 

förs regelbundna samtal om under 

fritidsråd en gång/månad 

 

Ordningsregler läggs upp på Dexter 

tillgängligt för varje elev. 

 

Uppföljning av reglerna sker i samband 

med utvecklingssamtalet, via trivsel - och 

skolgårdsenkäten och kontinuerligt under 

dagen.  

 

Utvärdering sker även via 

planeringsböcker och/eller loggböcker. 

 

Rektor, pedagoger 

 

 

 

Pedagoger 

 

 

 

 

Klassgenomgång 

 

 

 

Elevgenomgång 

 

Genomförs 1g/termin för att 

uppmärksamma behov i klasserna och 

planera resurser utifrån det. 

 

Vid behov dock minst var fjärde vecka 

finns tid avsatt på AE där klasslärare 

möter övriga lärare kring resp. årskurs.  

Rektor, pedagoger, EHT, 

vid behov fritidspersonal 

och resurser 

 

 

 

Pedagoger 



Syftet är att ha gemensamma strategier 

oavsett ämne samt delge varandra goda 

exempel som gynnar elevernas lärande.  

 

Pedagoger från fritids finns med vid 

berörda klasser. 

 

Elevråd 

 

 

3 ggr/termin Rektor, 

elevrådsrepresentanter åk 

1-6 och elevskyddsombud 

åk 5-6 

Klassråd/fritidsråd 

 

 

Likabehandlingsfrågor finns med som 

återkommande punkt på 

klassråd/fritidsråd. 

 

Elevrådet skriver en dagordning för 

klassråd där en punkt för 

likabehandlingsarbete finns med. 

 

Pedagoger 

Trygghetsteam 

 

Träffas i samband med terminsstart och 

vid behov under terminerna. 

 

Dagordning och mötesanteckningar skrivs 

och lämnas till rektor.  

 

Samtal förs kring aktuella frågor/händelser 

och arbetet är främjande och 

förebyggande. 

 

Varje termin genomförs aktiviteter i 

faddergruppen. 

 

Positiva rastaktiviteter styrda och ledda av 

elever 

 

Uppföljning och utvärdering av 

likabehandlingsarbetet.  

Trygghetsteamet,   

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevråd 

 

Trygghetsteam Trygghetsteamet träder in vid allvarlig 

form av kränkning eller vid upprepningar. 

Trygghetsteamet, 

Rektor  

 

 

 

 

 

 

 

 



Främjande arbete diskrimineringsgrunder 

Aktivitet Så här gör vi Ansvarig 

Medvetet höja/lyfta/ 

uppmärksamma/stärka  

det positiva beteendet hos 

eleverna 

 

Arbetslaget samarbetar, stöttar och ger varandra 

råd om förhållningssätt och metoder. Detta är ett 

ständigt pågående arbete där också EHT är 

delaktiga. 

 

Synliggöra goda exempel på gott beteende 

mellan/hos eleverna. 

 

Vid elevernas utvärdering (varje vecka) också 

utvärdera sitt samspel med kamrater 

 

Elevrådet kan starta en elevgrupp som ansvarar 

för att organisera rastaktiviteter mer 

kontinuerligt. 

 

Pedagoger, 

 EHT 

 

 

 

 

 

 

Pedagoger och 

elever 

 

Gemensamt 

förhållningssätt 

 

 

 

Ansvariga lärare samarbetar för att enskilda 

samtal ska kunna genomföras med alla elever när 

något har hänt.  

 

Elevhälsoteamet planerar olika teman kring 

likabehandling och kamratskap. 

 

All personal ingriper när de ser någon som far 

illa. Viktigt för eleven att se att vi har samma 

förhållningssätt och att all personal reagerar. 

Regelbundna samtal förs i personalgruppen. 

 

Pedagoger, 

EHT 

 
 

 

 

 

Rektor 

God trivsel i klasserna 

 

 

 

Personal och elever genomför trivselaktiviteter 

ihop vid ett par tillfällen per termin för att gynna 

klimatet och tryggheten i klassen. 

Pedagoger 

Friluftsdagar 

 

 

 

När  utflykter eller friluftsdagar planeras ges  alla 

elever ges förutsättningar att delta t ex skogsdag, 

aktivitetsdag. 

Pedagoger 

 

 

 

 

 

 

 

 



Främjande arbete på skolan och fritids 

Aktivitet Så här gör vi Ansvarig 

Medvetet höja/lyfta/ 

uppmärksamma/stärka  

det positiva beteendet hos 

eleverna 

 

Arbetslaget samarbetar, stöttar och ger varandra 

råd om förhållningssätt och metoder. 

 

Synliggöra goda exempel på gott beteende 

mellan/hos eleverna. 

 

Pedagoger 

Fritidsråd Likabehandlingsfrågor finns med som 

återkommande punkt på fritidsråd 

 

Pedagoger 

Gemensamt 

förhållningssätt 

All personal ingriper när de ser någon som far 

illa. Viktigt för eleven att se att vi har samma 

förhållningssätt och att all personal reagerar.  

 

Regelbundna samtal förs i personalgruppen. 

 

Pedagoger 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förebyggande arbete på Varnhemsskolan utifrån vad som 
framkommit av enkäter, utvärderingar och samtal med eleverna från 
föregående års utvärdering 

Aktivitet Strategier Ansvarig 

Rasten ska vara en trygg 

verksamhet för alla elever  
 

Rastaktiviteter anordnas vid några 

tillfällen/månaden utav elevrådet. 

 

Alla vuxna som är ute på rasterna cirkulerar runt 

för att ha en överblick över vad som sker på 

skolgården och uppmärksammar särskilt otrygga 

platser.  

 

Personalen följer ett rastvaktsschema som 

upprättas vid terminsstart.  

 

I klasserna för de yngre eleverna arbetas ibland 

med rastkompisar. 

 

Fadderraster kan  utökas även  mellan klasser. 

 

Elevråd 

 

 

Personal, 

pedagoger 

Korridorer och kapprum, 

omklädningsrum i 

gymnastiksalen samt 

grupprum i anslutning till 

klassrum kan upplevas 

som otrygga platser. 

 

 

 

Personalen är uppmärksamma på dessa platser 

 

Pedagoger 

För att förhindra en 

negativ trend vad gäller 

språkbruk och attityder 

och att det går lägre ned i 

åldrarna  

 

 

 

 

Varje pedagog för ett aktivt värdegrundsarbete, 

där samtal om etik, moral, människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen, relationer och 

demokratins grunder, känslor, regler och rutiner 

ingår i det dagliga arbetet. Detta sker både i 

grupp och vid personliga samtal mellan barn, 

elever och personal. 

 

Värdegrundsarbetet genomsyrar verksamheten 

 

Alla vuxna reagerar omedelbart och kraftfullt 

mot svordomar, könsord samt kränkande 

attityder. 

 

Pedagoger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla vuxna på 

skolan 

Elever och personal som 

finns i de olika 

åldrarna/klasserna, lär 

känna varandra bättre.  

 

Planerade aktiviteter där vi blandar 

åldrar/grupper utifrån ett vertikalt tänk.  

 

Pedagoger 

 

 



Gemensamma strategier 

och åtgärder för att skapa 

trygghet och glädje och 

respekt för varandra. 

 

Skapa samsyn 

Involvera vårdnadshavarna 

 

Anpassa schema och organisation vid behov 

 

Riktade samtal med elever 

 

Ge eleverna verktyg och strategier för att lösa 

konflikter 

 

Riktad positiv förstärkning till enskilda elever 

 

Förändrade arbetsrutiner och strategier kring 

elevers lärande. 

 

Rektor, 

pedagoger, EHT 

 

 

Trygghetsteam på Varnhemsskolan 

Maria Nyman - Rektor 

Katarina Sjölin - Skyddsombud 

Virginia Hösli Stafstedt – personal fritids 

Petteri Rannikko - lärare 

Sofia Thiger - Skolsköterska 

Helen Gustavsson - Kurator 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rutiner vid trakasserier och annan kränkande behandling: 
Elev - Elev 

Om en elev utsätts för trakasserier eller kränkande behandling ska den som upptäcker handlingen 

genast ingripa och följa nedanstående plan: 

Steg 1 

 Om en elev upplever att han/hon blir trakasserad eller kränkt, eller upptäcker/misstänker att 

någon annan utsätts för detta anmäls det till klasslärare eller någon annan vuxen.  

 De vuxna utreder vad som hänt och pratar med den som blir utsatt för trakasserier och 

kränkande behandling. Se checklista. Detta ska ske skyndsamt. 

 De vuxna pratar med dem som har sett eller hört vad som har hänt.  

 De vuxna pratar enskilt med den eller de som utfört handlingen. 

 Åtgärder beslutas 

 Vårdnadshavare informeras.  

 Tillbudsrapport skrivs och lämnas till rektor.  

 Rektor utreder och bedömer om rapport ska skickas till huvudman. 

 

Om insatsen inte är tillräcklig vidtas åtgärder enligt steg 2. 

Steg 2 

 Skriv tillbudsrapport om trakasserier eller annan kränkande behandling (finns på kommunens 

intranät) och anmäl till rektor eller någon annan i trygghetsteamet om rektor inte finns på plats. 

 Rektor (eller någon annan ur teamet om rektor inte finns på plats) sammankallar teamet. 

 Teamet beslutar gemensamt vilka medlemmar i teamet som skall utreda de misstänkta 

trakasserierna eller den kränkande behandlingen.  

 Enskilda samtal med varje elev som varit inblandade enligt följande ordningsföljd: Samtal med 

den eller de som misstänks ha utsatt någon för mobbing, trakasserier eller kränkning, samtal 

med den som varit utsatt. 

 Eleverna får i uppgift att berätta för sina föräldrar om samtalen när de kommer hem. Därefter 

tar trygghetsteamet kontakt med föräldrarna. Detta ska ske skyndsamt. 

 Enskilda uppföljningssamtal med de inblandade sker efter ca en vecka. Tiden kan variera 

beroende på hur situationen sett ut och hur samtalen med de inblandade har gått. 

 Vid behov ordnas enskilda samtal efter ytterligare en tid.  

 



 Polisanmälan kan göras av rektor om det inträffade är av brottslig karaktär och med hänsyn 

tagen till barnets ålder och mognad.  

 Om överenskomna åtgärder inte följs eller inte gett önskat resultat tas beslut om fortsatt 

tillvägagångssätt efter uppföljningssamtalen. Skollagens åtgärdstrappa finns som stöd i arbetet. 

 Arbetet dokumenteras fortlöpande och åtgärdsplan/åtgärdsprogram upprättas av lärare i samråd 

med teamet. 

Avsteg från ovanstående punkter kan göras vid fall då detta bedöms vara lämpligt. Denna 

bedömning görs av trygghetsteamet. Alternativa åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. grupp- eller 

klassamtal. Medlem av trygghetsteamet som även är klassföreståndare går aldrig in och jobbar i 

egen klass.  

 

Rutiner vid trakasserier och annan kränkande behandling:  
Personal samt utomstående personal – elev 

När en elev känner sig trakasserad eller på annat sätt kränkt av personal skall följande gälla. 

 

 Skriv tillbudsrapport om trakasserier eller annan kränkande behandling (finns på kommunens 

intranät) och anmäl till rektor eller någon annan i trygghetsteamet om rektor inte finns på plats. 

 Tillbudsrapporten skickas till huvudman. 

 Rektor (eller någon annan ur teamet om rektor inte finns på plats) sammankallar teamet. 

 Teamet beslutar gemensamt vilka medlemmar i teamet som skall utreda de misstänkta 

trakasserierna eller den kränkande behandlingen. Om trakasserier eller annan kränkande 

behandling konstateras kontaktas berörd lärare och därefter förälder.  

 Enskilda samtal hålls av teamet med den eller de i personalen som misstänks ha utsatt någon 

för trakasserier eller annan kränkning. 

 Enskilda uppföljningssamtal hålls av teamet med de inblandade efter ca en vecka. Tiden kan 

variera beroende på hur situationen har sett ut och hur samtalen med de inblandade har gått. 

 Föräldrar informeras om samtalens resultat. 

 Om överenskomna åtgärder inte följs eller inte gett önskat resultat tas beslut om fortsatt 

tillvägagångssätt av rektor. 

 Arbetet dokumenteras av rektor och åtgärdsplan upprättas. 

 

 

 

 

 



Implementering, uppföljning och utvärdering 

Rektor är ansvarig för att presentera och förankra likabehandlingsarbetet hos elever, personal och 

vårdnadshavare. För vårdnadshavare sker detta varje år vid ett föräldramöte. 

 

Uppföljning och utvärdering av det gångna årets arbete sker utifrån underlag från både elever, 

vårdnadshavare och personal. Planen följs kontinuerligt upp enligt det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ansvaret för planens revidering har rektor tillsammans med övrig personal. 

 

(I enlighet med Skollagen 2010:800 kap 6 2§ och Diskrimineringslagen (2008:567) 

 

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns två lagar som skall skydda dig från 

kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. De två lagarna är skollagen och 

diskrimineringslagen. Bakgrunden till lagarna är att flera myndigheter och organisationer, 

exempelvis BRIS, märkte att kränkningar i skolan var ett stort problem.  

Skollagen 

I skollagen 6:e kapitlet står det att: 

 Skolan skall förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

 Skolan skall se till att det varje år görs en plan över hur man förebygger och förhindrar 

kränkande behandling. 

 Skolan skall målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever. 

 När en elev har blivit utsatt för kränkande behandling skall skolan ta reda på vad som hänt och 

göra allt man kan för att det inte händer igen.  

Här nedan är skollagen i dess helhet: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 

Diskrimineringslagen 

I diskrimineringslagen står det att: 

 Skolan skall arbeta målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn 

och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.  

 Skolan skall alltså göra allt för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev 

utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder  

 Skolan får inte diskriminera något barn eller någon elev som deltar i eller söker till 

verksamheten.  

 Skolan skall se till att det varje år görs en plan över de åtgärder som behövs för att främja lika 

rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier. 

Här kan du läsa diskrimineringslagen i dess helhet: 

http://www.sweden.gov.se/download/4a2b4634.pdf?major=1&minor=111986&cn=attachment

Duplicator_0_attachment 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800
http://www.sweden.gov.se/download/4a2b4634.pdf?major=1&minor=111986&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://www.sweden.gov.se/download/4a2b4634.pdf?major=1&minor=111986&cn=attachmentDuplicator_0_attachment


Vad står begreppen för? 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan skall ha 

samma rättigheter – tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 

Diskriminering 

Diskriminering är när en vuxen i skolan behandlar en elev orättvist och det har samband med kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 

Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara diskriminering. 

Diskriminering kan även ske genom skolans regler, undervisning och läroböcker. Diskriminering 

kan vara antingen direkt eller indirekt.  

Direkt diskriminering  

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till 

exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst 

gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. 

Indirekt diskriminering 

Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt 

diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara 

neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever 

serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som på grund av religiösa skäl behöver 

annan mat. 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara: 

fysiska (slag, knuffar) 

verbala (hot, svordomar, öknamn) 

psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) 

texter och bilder (lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på olika webbcommunities). 

 

Kränkande behandling kan delas in i trakasserier annan kränkande behandling 

Trakasserier 

Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de 

skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 

Annan kränkande behandling 

Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs 

 



Befogade tillsägelser 

Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte tillrättavisning 

som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva 

tillrättavisningen som kränkande. 

Begrepp kränkande behandling 

I 6 kap. 3 § skollagen (2010:800) definieras kränkande behandling som ”ett uppträdande som utan 

att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen”…” kränker ett barns eller en elevs värdighet” 

För att då till en början kunna särskilja på diskriminering och kränkande behandling, behövs en 

beskrivning av just diskriminering. Enligt SKOLSFS (2012:10, s. 47) bygger diskriminering på de 

sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. I Svensk 

Facklitteratur (2012, s. 63) beskrivs kränkande behandling mer utförligt under samma paragraf. Här 

förtydligas hur en kränkning skiljer sig från diskriminering: 
 

Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller en elevs 

värdighet […] Istället avses mobbing och liknande beteenden som kan utgöras t ex av tillmälen om övervikt, hårfärg 

eller någon råkar vara en ”plugghäst”. Kränkande behandling kan även anses ha förekommit utan att den som kränker 

anger någon specifik egenskap hos det barn eller den elev som utsätts för kränkningar. Att man utan verbala 

nedsättande omdömen om exempelvis någons hårfärg eller klädsel genom att t ex knuffa eller rycka någon i håret eller 

sätta krokben för personen i fråga kan också anses utgöra kränkande behandling i lagens mening. Även psykiska 

kränkningar genom t ex utfrysning omfattas av begreppet kränkande behandling. 

 

Inte nog med att det behöver skiljas på kränkande behandling och diskriminering, det behövs 

också klargöras vad som är skillnaden mellan kränkande behandling i skollagens mening och 

trakasserier i diskrimineringslagens mening. Trakasserier i diskrimineringslagens mening är enligt 

1 kap. 3§ fjärde stycket Diskrimineringslagen (2008:567) ”ett uppträdande som kränker någons 

värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Begreppen förtydligas ytterligare i SKOLSFS (2012:10, s. 47ff): 
 

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet 

[…] Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin 

biologiskakönstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra 

ett annat kön. Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller 

annat liknande förhållande. Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 

 

Kortfattat kan man säga att diskriminering bygger på de sju diskrimineringsgrunderna och 

betyder att någon missgynnas utifrån dessa grunder, trakasserier innebär att man kränker 

någons värdighet utifrån diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling innebär att 

man kränker någons värdighet utan att vara diskriminerande. Gemensamt med dessa 

handlingar är att de är olika former av kränkningar. 

 

 

 



Hur får, bör och ska skolan agera?  

Med ovannämnda beskrivning av begreppen i åtanke, kommer jag att nedan fokusera mer på vad 

personal på skolan har för ansvar, (Vi alla) hur en lärare bör agera och vad en lärare får göra för att 

upprätthålla trygghet och studiero.  

 

Under 5 kap. 3 § skollagen (2010:800) behandlas ämnet trygghet och studiero. Här nämner 

lagen bland annat arbetsmiljön och att alla elever ska garanteras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero. Regeringens proposition (2009/10:165, s. 320) utvecklar detta och 

poängterar att rektorn är ytterst ansvarig, men en förutsättning för trygg skolmiljö är att elever, 

lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar.  I SKOLSFS (2012:10 s. 12) delar 

skolverket upp arbetet mot en god arbetsmiljö i det främjande arbetet, det förebyggande arbetet och 

det åtgärdande arbetet. Dessa områden precisseras sedan i det tillhörande stödmaterialet, Skolverket 

(2014). Under läsåret har elevhälsoteamet och personal arbetat hårt för att få fungerande rutiner 

kring dessa delar och de börjar sätta sig. Dock kvarstår oron kring agerandet i skarpt läge. Om en 

elev stör tryggheten och studieron, vad får då en lärare och rektor göra utan att kränka en 

elev i lagens mening? 

 

De disciplinära åtgärderna som förmedlas i skollagen är följande.  Efter tillsägelse är det 

utvisning ur undervisningslokalen och kvarsittning, som är de första åtgärderna. Kvarsittning 

kan innebära att eleven sitter kvar en timme efter schemalagd tid eller kommer en timme tidigare 

innan schemalagd tid. Kontakt med vårdnadshavare är så klart en viktig del i och med dessa 

åtgärder. Rektor kan dessutom besluta om en elev tillfälligt ska följa undervisningen på annat 

sätt inom skolenheten eller vid en annan skolenhet om åtgärderna inte har varit tillräckliga. 
Dokumentation och tydlig kontakt med vårdnadshavare är viktigt även i detta skede. En utredning 

ska startas och om situationen inte bli bättre kan rektor ge eleven en skriftlig varning som ska 

innehålla information om vad som kan hända om eleven inte ändrar sitt beteende. Om beteendet inte 

upphör kan rektor besluta om en tillfällig omplacering inom enheten eller på annan skola. 

Ytterligare en åtgärd som kan tas i bruk är att stänga av eleven, men avstängningen är tidsbestämd i 

skollagen och eleven ska erbjudas undervisning hemma eller extra undervisning när situationen 

lösts. Sista utvägen är att permanent flytta eleven enligt 10 kap 30§ skollagen (2010:800).  

 

OBS!! Varje åtgärd som nämns ovan förutsätter att det är för barnets bästa och inte är ett 

sätt att straffa eleven i fråga, då repressalier är förbjudet enligt lagen, 6 kap. 11 § skollagen 

(2010:800). Varje åtgärd kräver också att skolan har skolplikten och elevens rätt till sina 

undervisningstimmar i åtanke. En lärare kan inte kasta ut elever från undervisningen hur 

som helst, utan hen har fortfarande ansvaret för eleven även utanför den faktiska lokalen, 

samtidigt som eleven inte har rätt att lämna skolan och till exempel gå hem utan att bryta mot 

skolplikten. 

 

Om det dock uppstår en mer akut situation där en tillsägelse inte ger önskad effekt, då måste lärare 

och rektor på skolan, i och med tillsynsplikten, agera för att hindra elever att skada varandra eller 

sig själva. Boström (2012 s. 296f) förklarar att trots att elever är skyddade mot påtvingande 

kroppsliga ingrepp, så ska personal ingripa vi påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på 

person eller egendom. Nödvärnsrätten innebär att detta agerande är möjligt trots att det kan innebära 

ett ingripande som annars skulle ha bedömts som misshandel eller olaga tvång. Detsamma gäller 

om en elev försöker skada sig själv, men då är det inte nödvärnsrätten utan reglerna om nöd som 

gäller. Oklarhet råder dock om vad det är som bestämmer om ett ingrepp är nödvärn eller 

misshandel. Enligt Boström så är det beroende på det enskilda fallets omständigheter. För att få lite 

mer klarhet i detta skriver Rimsten (2013) genom att citera Högsta domstolen från ett mål 2009:  
 

Så länge ingripandet inte är uppenbart oförsvarligt ska detta inte medföra straffansvar. Vid bedömningen vid vad som 

är uppenbart oförsvarligt ska det tillgripna våldet eller tvånget sättas i relation till inte bara tillsynsplikten utan också 

till det förhållande som utlöst ingripandet. Om det förligger fara för att eleven ska skada sig själv är 

nödvärnsbestämmelsen inte tillämplig, men det kan vara tillåtet att använda tvång eller våld med stöd av bestämmelsen 



om nöd […] Som ett led i den tillsynsplikt som lärare och annan personal i skolverksamheten har kan det ingå att 

genomföra åtgärder för ordningens upprätthållande som att hålla kvar en elev i ett klassrum eller att avvisa honom 

detta eller ta med honom till rektor för samtal. Om en elev motsätter sig en sådan åtgärd ger bestämmelserna om 

nödvärn och nöd inte något stöd för att använda tvång eller våld. (s. 130f) 

 

Proportionalitetsprincipen är den som råder och innebär att den åtgärd som vidtas måste vara rimlig 

i förhållande till omständigheterna som ålder och mognad. Det gäller inte bara i skolans värld. 

Dessutom är det inte bara skollagen som avgör vad som är tillåtet inom skolan, utan Brottsbalken 

gäller så klart även här, och Hellström (2012 s.323) förklarar att enligt den kan en elev som 

”tillfogar en annan person kroppskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i 

vanmakt eller något annat sådant tillstånd, dömas för misshandel.”  

Hur agerar rektor om en elev kränker lärare? 

Om en lärare blir utsatt för hot eller våld från en elev på skolan ska blanketten ”Rapportering Hot 

och & Våld” fyllas i. Tillsammans med rektor och ev. skyddsombud görs en anmälan på 

www.anmalarbetsskada.se, vilken också ska vidarebefordras till huvudman och skyddsombud. 

Rektor ansvarar för dokumentation och att vårdnadshavare kontaktas och eventuellt kallas till ett 

möte. Om incidenten bedöms som allvarlig ska också anmälan göras till socialtjänsten och polisen. 

Om eleven är 15 år eller äldre kan incidenten leda till åtal för våld eller hot mot tjänsteman enligt 7 

kap. 1 § brottsbalken (SFS 1962:700). 

Enligt § 11 AFS (1993:2) ska arbetsgivaren ha särskilda rutiner för hot och våld i arbetsmiljön. Det 

har vi just nu i Hot och våldspärmen.  Precis som ovan gäller också disciplintrappan de elever som 

kränker eller använder hot/våld mot lärare. 

 

Maria Nyman 

Rektor Varnhemskolan 

2016-09-16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Åtgärdstrappa för kränkande behandling enligt  
6 kapitlet 10 § Skollagen. 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

Vuxen ingriper när 

den ser eller hör en 

kränkning.  

 

Den vuxna samtalar 

med alla som är 

inblandade. Den 

vuxna ansvarar för 

att följa upp 

händelsen. Samt 

informerar 

inblandade 

föräldrar.  

 

Den vuxna 

kontaktar någon ur 

Trygghetsteamet 

och dessa träffas 

efter en vecka och 

tillsammans hittar 

lösningar på 

problemet.  

 

Om inte kränkande 

behandling upphört  

---> steg 2. 

 

Den vuxne för egen 

dokumentation 

under pågående 

utredning.  

 

Minnesanteckningar 

och ange datum, 

viktigt! 

Utredning av 

kränkande 

behandling 

enligt Kap. 6 10 

§ (blankett) 

startas och 

genomförs av  

 

Trygghets- 

teamet. 

 

Föräldrar 

informeras att 

utredning av 

kränkande 

behandling 

enligt Kap. 6 10 

§ kommer att 

startas.   

 

Efter utredningen 

tas beslut av 

rektor och i 

samråd med 

Trygghetsteamet 

om kränkning har 

skett eller inte.  

 

Om beslutet är att 

kränkning har  

förekommit --->  

steg 4.  

 

Åtgärdsplan mot 

kränkande 

behandling 

(blankett) 

upprättas av  

 

Trygghetsteamet 

med rektors 

underskrift.   

 

Vårdnadshavare 

delges innehållet 

i åtgärdsplanen. 

Uppföljning/ 

Utvärdering av 

insatser enligt 

åtgärdsplan 

(blankett) görs av 

Trygghetsteamet.  

 

Om kränkningar 

kvarstår efter 

avstämning kallas 

föräldrar till ett 

möte med rektor 

och 

Trygghetsteamet.   

 

 


