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Rutiner vid arbete mot kränkande behandling  
 
Skollagen 6 kap 10 paragraf: 
 
”Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till förskolechef / rektor.” 
Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun har delegerat ansvaret för arbete 
med åtgärder samt årlig plan mot kränkande behandling till förskolechef / rektor. Beslut 
tagna på delegation skall anmälas till nämnden. 
 
Arbetsrutin vid misstanke om kränkande behandling / trakasserier. 
 

1. All personal som får kännedom om en händelse som uppfattas kränkande är 
skyldig att omgående stoppa kränkningen och påtala att den inte accepteras. 

2. Personal som fått 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 förskolechef / rektor (Skollagen 6 kap10 §). Använd blanketten ”An-
mälan / Utredning vid misstanke om kränkande behandling” 

3. Förskolechef / 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 (kopia av anmälan). 

4. Kopior av samtliga anmälningar om misstanke om kränkande behandling skall 
diarieföras och arkiveras hos huvudmannen (förvaltningskontoret). 

5. Förskolechef / rektor är skyldig att snarast utreda omständigheterna kring kränk-
ningen och att besluta om åtgärder, upprättande av handlingsplan mm. Elevhäl-
san deltar i arbetet. 

6. Huvudmannen (skolchefen) skall följa upp att utredning genomförs och att åt-
gärder sätts in. 

7. Förskolechef / rektor är skyldig att tillse att berörda vårdnadshavare informeras 
skyndsamt. 

8. Allt arbete med åtgärder och uppföljning mm dokumenteras i blanketten ”Anmä-
lan / Utredning vid misstanke om kränkande behandling”, samma diarienummer 
som vid anmälan (ett ärende). Dokumentationen diarieförs på respektive enhet. 
Samma sekretessregler som för åtgärdsprogram. 

9. Förskolechef / rektor är ansvarig för att följa upp vidtagna åtgärder.   

10. Huvudmannen (skolchefen) skall följa upp arbetet med utredning och åtgärder 
och att åtgärderna har haft avsedd effekt. 

11. Om personal misstänks ha kränkt ett barn eller en elev skall förskolechef / rektor 
ansvara för att detta utreds. 
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12. Förskolechef / rektor kontaktar/anmäler till socialförvaltning (SoL 14 kap1 §) 
samt polis för vidare utredning när misstanke om brott föreligger. 

Se nästa sida för Skolinspektionens definitioner av begreppen kränkningar, trakasserier 
och mobbning. 
 
Kränkningar, trakasserier och mobbning enligt Skolinspektionen 

Kränkningar, trakasserier och mobbning - det finns flera ord för något som kan tyckas 
som samma sak. I kvalitetsgranskningen Skolornas arbete mot trakasserier och behand-
ling använder Skolinspektionen begreppen kränkande behandling och trakasserier. Här 
förklarar vi varför. 

Vad är trakasserier och kränkande behandling? 

Exempel på trakasserier och kränkande behandling är nedsättande kommentarer, ned-
svärtning, förlöjligande, förnedrande uppförande, osynliggörande eller utfrysning.  

Begreppet trakasserier står för ett handlande som kränker ett barns eller en elevs vär-
dighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Om 
någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora” eller liknande kan det uppfattas 
som trakasserier. 

Begreppet kränkande behandling står för ett handlande som utan att ha samband med 
någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Om någon blir 
kallad ”plugghäst”, ”glasögonorm”, ”benmärgel” eller ”UFO” eller liknande kan det 
uppfattas som kränkande behandling. 

Det är viktigt att komma ihåg att trakasserier och kränkande behandling inte alltid är 
verbala utan kan bestå av till exempel gester, ignorering, utfrysning eller att någon stir-
rar. Fysiska påhopp och skadegörelse (till exempel att kasta ägg på någons kläder, ta 
någons saker) är exempel på trakasserier och kränkande behandling. 

Varför inte begreppet mobbning? 

Begreppet mobbning har länge varit vanligt när man talar om elevers utsatthet. Den all-
mänt vedertagna definitionen av mobbning innebär att en elev upprepade gånger eller 
under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever. Det är 
också vanligt att begreppet innefattar att den som mobbar någon ska ha ont uppsåt. Det 
innebär att begreppet mobbning är smalare än begreppen trakasserier och kränkande 
behandling, då dessa även kan användas för enstaka händelser. Dessutom är det begrep-
pen trakasserier och kränkande behandling som huvudsakligen används i lagstiftningen. 

Att Skolinspektionen använder andra begrepp än mobbning i denna granskning innebär 
inte att vi har haft en oförstående attityd då begreppet används på skolor. Begreppet 
mobbning ryms dessutom i begreppen kränkande behandling och trakasserier. 
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