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Alla har vi olika intressen, behov, erfarenheter och 

möjligheter… 

 

Vi vill att just du:  

•Ska komma till skolan och känna dig glad. 

•Ska lära dig i en trygg miljö.  

•Ska bemötas med respekt.  

 

Därför har vi en plan på skolan som berättar hur vi ska jobba.   

Nu ska du få lära dig mer om vår Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. 
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Har du hört någon säga att han/hon/hen blivit kränkt eller 

diskriminerad?  

 

Diskriminering är när man behandlar människor orättvist eller missgynnande på 

grund av diskrimineringsgrunderna.  
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I planen mot diskriminering och kränkande behandling tar vi 

upp och arbetar med följande områden: 

1. Kränkande behandling 

2. Kön 

3. Könsidentitet eller könsuttryck 

4. Etnisk tillhörighet 

5. Religion eller annan trosuppfattning 

6. Funktionsnedsättning 

7. Sexuell läggning 

8. Ålder  
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1. Vad är kränkande behandling? 

 

•Det kan utföras av en eller flera elever och riktas mot en eller flera elever. 

 

•De kan var synliga, dvs. att man säger något dumt eller gör något dumt mot någon 

annan.  

 

•De kan vara ett beteende som är dolt, dvs. att man skriver något dumt om någon 

på tex. telefon eller Internet.  

 

•Det kan vara rykten som inte är sanna.  

 

•Det kan vara att frysa ut någon. 

 

•Det kan ske en gång men även flera.  
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Diskriminering och kränkande behandling: 

 

2. Kön – betyder att man är flicka eller pojke. Det finns personer som inte känner sig 

som varken flicka eller pojke. 

 

Alla har rätt att bli behandlade på samma sätt som andra oavsett vilket kön man 

har. Ingen ska få göra mer eller mindre saker eller ha olika möjlighet eller makt bara 

för att den är flicka eller pojke.  
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Diskriminering och kränkande behandling: 

3. Könsidentitet eller könsuttryck - Det finns en massa normer om hur killar och 

tjejer ska se ut och hur de ska vara. Men alla känner sig inte hemma i de normer 

som gäller deras kön. Vissa känner sig inte som varken kille eller tjej. Ingen får 

kränka eller behandla någon illa pga detta. 

 

Alla har rätt att klä sig och se ut hur de vill, oavsett vilket kön de har. Alla har rätt att 

göra aktiviteter som de tycker om, oavsett vilket kön de har eller känner sig som.   

 

Alla har rätt att bli behandlade på samma sätt oavsett könsidentitet och könsuttryck.  
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Diskriminering och kränkande behandling: 

4. Etnisk tillhörighet- man tillhör en grupp som kommer från samma område i 

världen. Man har samma kultur och pratar samma språk. tex. svenska, kurdiska, 

turkiska, finska mfl.  

 

Alla har rätt att bli behandlade på samma sätt som andra oavsett vilken etnisk 

tillhörighet man har.  
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Diskriminering och kränkande behandling: 

5. Religion eller annan trosuppfattning – alla får ha den tro som de vill tex kristen, 

muslim, buddist, ateist m.fl.   

 

Alla har rätt att bli behandlade på samma sätt som andra oavsett vilken tro man har.  
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Diskriminering och kränkande behandling: 

6. Funktionsnedsättning – människor kan ha svårigheter som de inte kan rå för 

tex. man är rullstolsburen, har allergi, dyslexi, hörselnedsättning mm. Det är något 

man själv inte valt.  

 

Alla har rätt att bli behandlade på samma sätt oavsett vilka möjligheter man har. 
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Diskriminering och kränkande behandling: 

7. Sexuell läggning 

 

•Heterosexualitet: : Att någon blir kär i eller tycker om någon av motsatt kön.  

 

•Homosexualitet: Att någon bli kär i eller tycker om någon med samma kön.  

 

•Bisexualitet: Att någon blir kär i eller tycker om någon oavsett vilket kön det är.  

 

Alla har rätt att tycka om eller bli kära i vem som helst oavsett kön.  
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Diskriminering och kränkande behandling: 

8. Ålder – vi är alla olika gamla i skolan. Både i de olika klasserna men även mellan 

barn och vuxna.   

 

Alla har rätt att bli lyssnade på och respekterade oavsett vilken ålder man har.  
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Har du hört någon säga att han/hon/hen blivit mobbad?  

Mobbning - då någon flera gånger blir utsatt  för någon form av kränkning eller att 
någon många gånger försöker göra någon annan illa.  

 

Det kan vara att:  

•Man skriver elaka lappar, sms eller kommentarer på Internet.  

•Retas varje dag vid flera tillfällen. 

•Gör fula saker mot någon annan vid flera tillfällen tex. knuffar, gömmer, grimaserar, 
fryser ut flera gånger.  

 

 

Blir man retad vid ett tillfälle är det inte mobbning. Då är det en konflikt.  
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Att diskriminera eller kränka är förbjudet! 

 

Det finns en lag i Sverige som säger att man inte få utsätta någon annan person för 

diskriminering, trakasserier eller kränkningar.  

 

Skolan är skyldig att jobba främjande, förebyggande och direkt åtgärdande.  
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Hur arbetar vi med planen mot diskriminering och  

kränkande behandling?  

Hela skolan arbetar med KiVa.  

 

Vi pratar ofta om att visa varandra hänsyn och respekt.  

 

Genom att titta på det här materialet lär vi oss mer hur vi ska vara mot varandra.  

 

Vi pratar om hur vi har det på vår skola, i klassrummet och på elevrådet.  

 

Vi skapar regler som vi använder oss av på skolan och som ska leda till att vi känner oss 
trygga.  

 

En gång per år har lärarna trygghetssamtal med er för att få veta vad just du tycker och 
känner.  

 

En gång per år har vi en situationskartläggning (KiVa) för att få veta hur alla på skolan 
mår. 

 

En gång per år har vi en trygghetsvandring med elevrådet. 
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Vad kan du göra om du eller någon annan blir utsatt för 

diskriminering eller kränkande behandling?  

 

•Berätta det för någon personal på skolan.  

 

•Prata med någon där hemma som kan berätta det för skolan.  

 

•Prata med någon i KiVa-teamet.  
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Hur arbetar  KiVa-teamet om någon blir utsatt?  

•Vi pratar med den som blir utsatt för att hitta lösningar.  

 

•Sedan pratar vi med dem som utsätter. Samtalen sker ofta efter varandra och det 
är alltid två vuxna som är med. I samtalet behöver vi först göra klart vad som hänt 
för att därefter hitta lösning på det som inträffat.  

 

•Efter samtalet kontaktas alltid vårdnadshavare. 

 

•Ibland behöver den som utsätter och den som blivit utsatt prata med varandra. Då 
är vuxna med och samtalar.  

 

•Man följer sedan upp så vi vet att den som blivit utsatt inte är det längre. 
Uppföljningarna fortsätter ända tills det blir bra.   

 

•KiVa-teamet skriver alltid ner alla samtal som de har haft och dokumenterar vad 
som har hänt. 
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KiVa-teamet  

Lena Norberg   727 64 93                          Kurator 

 

Lena Andersson  727 66 78                                            Specialpedagog 

 

Gunnel Wärngren                 727 66 80              Fritidspedagog 

 

Özlem Kandemir                 727 64 88              Förskolelärare  

 

Carina Malmesjö Bröms  727 64 91              Lärare 
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Vad händer om det är en personal som är inblandad? 

Om det är en personal som  kränker eller diskriminerar en elev så kontaktas alltid 

rektor som bestämmer hur man ska göra. Föräldrar kontaktas alltid. 

 

Om det är en elev som trakasserar eller kränker en personal kontaktas alltid rektor 

som bestämmer hur man ska göra. Föräldrar kontaktas alltid. 
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Kan vi tillsammans göra mer?   

 

Vi vill att alla ska trivas, må bra och känna sig trygga på vår skola. Vi gör mycket 

många bra saker tillsammans. Kan vi göra mer?  
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