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Från den 1:e januari 2017 har Sverige fått ny diskrimineringslagstiftning som innebär att arbetet mot 

diskriminering och trakasserier skall bedrivas annorlunda än tidigare. Från läsåret 2017-2018 

presenteras Karlbergs arbete mot diskriminering tillsammans med verksamhetens plan mot kränkande 

behandling som två delar. 

Utvärdering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” för läsåret 2016-2017 

presenteras först och följs sedan av ”Plan mot kränkande behandling” för läsåret 2017-2018. Sist 

presenteras arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.  



3 

 

 

Innehåll 
Utvärdering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017” ....................... 4 

Beskrivning av utvärdering ................................................................................................................. 4 

Resultat av utvärdering av fjolårets plan ............................................................................................. 4 

Plan mot kränkande behandling 2017-2018 ........................................................................................ 5 

Omfattning, ansvar, vision och delaktighet kring planen .................................................................... 5 

Utvärdering av fjolårets plan ............................................................................................................... 6 

Kartläggning inför detta läsårs plan .................................................................................................... 6 

Främjande och förebyggande åtgärder ................................................................................................ 7 

Genomförande och uppföljning ........................................................................................................... 8 

Aktiva åtgärder mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier 2017-2018................ 9 

Aktiva åtgärder mot diskriminering .................................................................................................... 9 

Identifiering, analys och åtgärder 2017-2018 .................................................................................. 9 

Riktlinje för förhindrande av trakasserier och sexuella trakasserier ................................................. 11 

Redogörelse för samverkan ............................................................................................................... 11 

Bilagor .................................................................................................................................................. 12 

Bilaga 1: Sammanställning enkätanalys VT 2017 KB ...................................................................... 12 

Bilaga 2: Rutin vid akuta situationer gällande kränkande behandling .............................................. 16 

Bilaga 3: Definition av begrepp och uttryck i diskrimineringslagen ................................................. 17 

 

  

  

  



4 

 

Utvärdering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

2016-2017” 

Beskrivning av utvärdering 

 Planen utvärderades av eleverna i samband med vårens kartläggningsenkät. Den följdes av 

diskussioner vid klassråd samt av personalen på konferenser i programarbetslagen i maj. Inför 

utvärderingen 2017 ändrades enkätens svarsalternativ och det tillkom ytterligare frågor. 

 

 Resultatet av enkäten har tagits upp på klassråd. 

 

 Enkätresultatet har diskuterats på skolkonferens och varje arbetslag har utvärderat och 

analyserat svaren från respektive program. Elevhälsan har utvärderat enkäten utifrån alla svar. 
 

Rektor ansvarade för att utvärdering skedde enligt ovan. 

 

Resultat av utvärdering av fjolårets plan 

Verksamheten har haft tre gemensamma fokusområden för läsåret 2016-2017. 

 

Fokusområde 1, studiero 

Alla klasser har regelbundet tagit upp frågan om studiero vid sina klassråd. I enkätsvaren anger 

eleverna en något minskad upplevelse av studiero jämfört med tidigare år. Några anger specifika 

situationer, exempelvis vid lektioner på andra ställen än i klassrummet. Personal lyfter t.ex. 

klassammansättningar och tillgång på lokaler som en möjlig förklaring till att den upplevda studieron 

minskat. Ytterligare en möjlig förklaring är en ökad medvetenhet om vad studiero kan innebära till 

följd av att frågan regelbundet aktualiseras vid klassråd. 

Något generellt mobilförbud på lektionstid är inte beslutat utan varje lärare har möjlighet att vid varje 

lektionstillfälle fatta beslut om mobiler ska samlas in eller inte. 

 

Fokusområde 2, trygghet och integration 

Eleverna svarar inte i enkäten på en specifik fråga om de känner sig trygga i skolan. De får däremot 

svara på frågor om trivsel, utsatthet och deras upplevelse av stöd från sin mentor. Sammantaget kan 

detta ge en bild av om verksamheten kan uppfattas som trygg av eleverna. 

Fler än 4 av 5 elever anger att de trivs i skolan. Samtidigt anger knappt 8 % att de någon gång känt sig 

utsatta för kränkande behandling av andra elever eller personal. 

Varje elev har en mentor som har det övergripande ansvaret för elevens totala studiesituation och som 

är den lärare eleven ska kunna vända sig till med olika frågor gällande sina studier vid Karlberg. I 

enkäten anger lite drygt 10 % att de inte får den hjälp de behöver av sin mentor, gällande sin 

skolsituation. På frågan vad de önskar hjälp med anges som exempel stöd med studiestruktur, stöd att 

få en överblick över sina studier vad gäller omdömen och generellt ett ökat engagemang i eleverna. 

Integrationsarbetet upplevs av en del arbetslag som mycket bristande och av vissa svar i enkäten 

gällande trivsel, studiero och utsatthet kan utläsas att en del elever uppfattar gruppen nyanlända elever 

som särskilt utmärkande. 

 

Fokusområde 3, språkbruk och förhållningssätt  

Den temadag kring näthat som fanns med som åtgärd i fjolårets plan har inte genomförts. I enkäten 

anger få av eleverna att de känt sig utsatta via sociala medier (5,53 %) varför en temadag kring just 

näthat för närvarande ej är aktuellt. 

Språkbruk och förhållningssätt upplevs även fortsatt som ett problem. Av de som angett att de känt sig 

utsatta i skolan är kommentarer och tillmälen den vanligaste formen av kränkande behandling. Särskilt 

skall belysas att flera elever lyfter fram att det förekommer kränkande kommentarer från lärare. 

 

Se även bilaga 1, Sammanställning enkätanalys VT 2017 KB, för ytterligare analys av enkätresultatet. 
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Plan mot kränkande behandling 2017-2018 

Omfattning, ansvar, vision och delaktighet kring planen 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Planen omfattar gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

 

Planen gäller från 2017-08-22 till 2018-06-15. 

 

Ansvariga för planen 
Rektor tillsammans med elevhälsan och skolans arbetsgrupp för värdegrundsfrågor är ansvarig för 

framställandet av planen. 

 

Karlbergsgymnasiets vision 
En elev som har gått på Karlbergsgymnasiet ska utmärkas av trygghet, ansvarstagande och 

kreativitet, ha en god digital kompetens och vara väl förberedd för vidare studier och ett 

arbetsliv i ständig förändring. 

 

En elev som har gått Individuella programmet på Karlbergsgymnasiet ska vara trygg i sig själv för 

att kunna, vilja och våga påverka sin egen framtid. 

 

En elev som har gått Administration, handel och varuhantering på Karlbergsgymnasiet ska vara trygg 

i sig själv för att kunna påverka sin framtid med arbete, boende och meningsfull fritid. 

 

All verksamhet vid Karlbergsgymnasiet ska vara sådan att den tar avstånd från alla former av 

diskriminering och annan kränkande behandling. 

 

Elevernas delaktighet 
Eleverna har genom enkätundersökningar satt fokus på vissa utvecklingsområden. Se rubriken 

kartläggning. 

 

Mentor har gått genom årets fokusområden tillsammans med elev på första mentorsamtalet under 

hösten och under året har frågan om studiemiljö och trivsel tagits upp kontinuerligt. 

 

Under läsåret har kontinuerliga diskussioner kring trivselfrågor förekommit vid klassråd för att 

identifiera utvecklingsområden och åtgärder. 

 

Vårdnadshavares delaktighet 
Vårdnadshavare är informerade om planen och har haft möjlighet att lämna synpunkter om den vid 

föräldramöte. 

 

Planen finns tillgänglig för vårdnadshavare på skolans hemsida. 

 

Personalens delaktighet 
Värdegrundsgruppen har analyserat trivselenkätens resultat och förberett personalens utvärdering.  

 

Personalen har analyserat resultatet av enkätundersökningen i programarbetslag i maj och kommit med 

förslag på fortsatt arbete inom de utvecklingsområden som identifierats. 

 

Förankring av planen 
Planen gås igenom tillsammans med personalen under fortbildningsdagarna i augusti, därefter antas en 

reviderad version att gälla kommande läsår. 

Planen presenteras på föräldramöte under höstterminen. 

Planen, samt vårens trivselenkät (enkäten för åk 2 och 3) tas upp med eleverna varje nytt läsår i 

samband med klassråd. 



6 

 

All nyanställd personal informeras om planen. 

Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. 

Planens fokusområden tas upp på mentorsamtal, klassråd och programråd årligen, på skolkonferens 

samt vid APT och fortbildningsdagar. 

 

Utvärdering av fjolårets plan 

Se avsnittet ”Utvärdering av plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017”. 

 

Kartläggning inför detta läsårs plan 

Områden som berörs i kartläggningen 
Inför läsåret 2017-2018 görs separat kartläggning gällande risk för kränkande behandling. Arbetet mot 

diskriminering och trakasserier, som tidigare var en del i kartläggningen, beskrivs i avsnittet ”Aktiva 

åtgärder mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier 2017-2018”. 

 
Kartläggningsmetoder  

 Skolan har regelbundna skyddsronder där lärare, elever och skolledare deltar. 

 Skolsköterskan erbjuder varje läsår hälsosamtal med elever i årskurs 1, där frågor om trivsel 

och diskriminering tas upp. 

 Skolan genomför enkätundersökningar med eleverna en gång per läsår kring trivsel och 

diskriminering för att kartlägga utvecklingsområden generellt och programvis. 

 Värdegrundsgruppen har analyserat trivselenkätens resultat och förberett personalens 

utvärdering och kartläggning inför kommande läsår.  

 Personalen har analyserat resultatet av enkätundersökningen i programarbetslag i maj och 

kommit med förslag på fortsatt arbete inom de utvecklingsområden som identifierats. 

 Eleverna har gått genom resultaten från enkäten på klassråd och föreslagit nya områden att 

fokusera på. 

 Skolkonferensen har diskuterat frågan och kommit med förslag på nya fokusområden. 

 Under läsåret förs kontinuerliga diskussioner kring diskriminerings- och trivselfrågor på 

klassråd för att identifiera utvecklingsområden och åtgärder. 

 På mentorssamtalen höst och vår tas ovan nämnda frågor upp. 

 

Resultat och analys 
Utifrån kartläggningen väljer Karlberg att fortsätta arbetet med följande fokusområden: 

 

Fokusområde 1, studiero 

Resultatet av kartläggningen visar på en något ökad upplevelse bland eleverna att det saknas studiero. 

Karlberg har innevarande läsår en stor elevgrupp vilken ökar ytterligare inför kommande läsår, varför 

trycket på lokaler och allmänna utrymmen kommer bli än större. 

 

Fokusområde 2, trygghet och integration 

Resultatet av kartläggningen visar på att det förekommer kränkande behandling elever emellan och 

personal mot elev. Ett antal elever upplever fortsatt att stödet från mentor brister. 

Integrationsarbetet upplevs bristfälligt och i elevenkätens frågor kring studiero, trivsel och utsatthet är 

nyanlända som elevgrupp särskilt omnämnd i utvecklande kommentarer till frågorna. 

 

Fokusområde 3, språkbruk och förhållningssätt 

Språkbruk och förhållningssätt är fortsatt ett område där verksamheten kan förbättras ytterligare. 

Fortsatt ytterligare fokus på och utveckling av personalens bemötande av elever. 

 

Verksamhetsspecifika fokusområden 

Varje program och verksamhetsdel ansvarar för att i tillägg till ovanstående även utarbeta egna 

fokusområden. 
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Främjande och förebyggande åtgärder 

Övergripande mål 

 Främja lika rättigheter och möjligheter 

 Motverka kränkande behandling 

 

Skolans mål  

 Skolan har en studiemiljö där alla elever känner sig trygga och är ansvarstagande, läsåret 

2017-2018 med betoning på studiero, samt trygghet och integration.  

 Kränkande språkbruk och förhållningssätt förekommer inte på skolan. 

 

Åtgärder 
Under läsåret arbetar Karlberg med följande åtgärder inom respektive fokusområde. Varje arbetslag 

gör i augusti sin planering för läsåret, där de väljer och konkretiserar några av åtgärderna nedan: 

 

Studiero 

 Elevhälsan deltar aktivt i planeringen av grupper på organisationsnivå, utifrån den information 

som inhämtas vid överlämning från tidigare skolor. 

 Gruppindelning: kan undervisande lärare dela in klass/grupp i smågrupper inför kursstart och 

att grupperna är fasta genom hela kursen? 

 Elevhälsan bevakar schemaläggning utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 

 Elevhälsan lyfter diskussioner kring studieplanering och studieteknik tillsammans med elever, 

mentorer och skolledning.  

 Utifrån Barn- och utbildningsförvaltningens närvaroplan arbeta närvarofrämjande på 

organisationsnivå. Uppmärksamma de rutiner som finns vid uppföljning av närvaro och arbeta 

fram en samsyn inom personalgrupperna kring hur frånvaro ska hanteras. 

 

Trygghet och integration 

 Samarbete mellan olika program. 

 Skapa fler och mer tillgängliga/inbjudande umgängesytor för eleverna.  

 Ökad vuxennärvaro i alla utrymmen utanför klassrummen. 

 Arbetslagen ökar tillgängligheten/tryggheten genom att sitta tillsammans i närheten av 

eleverna.  

 Äta pedagogisk lunch med eleverna.  

 Vara flera pedagoger som när det är möjligt arbetar tillsammans i ett klassrum. 

 Ha samarbetsövningar inom klassen, stärka gruppgemenskap och enskilda elevers 

självförtroende. 

 På organisationsnivå skapa en arbetsgrupp som arbetar med värdegrundsfrågor som kan ta 

fram material för klasserna att arbeta med.  

 Tydligare följa upp inträffade incidenter. 

 Öka medvetenheten hos personalen så vi blir mer uppmärksamma på situationer och 

företeelser som inte är ok. 

 Omklädningsrum: se över tillgängligheten kring utrymmen, se över schemaplanering för att 

om möjligt undvika krockar i omklädningsrummen. 

 Genom aktiviteter där vi främjar integration och möten elever emellan kan exempelvis elever 

från Introduktionsprogrammet informera övriga elever om vad som har gjort att de har kommit 

till Sverige. 

 Följa upp kartläggningen av Introduktionsprogrammet, samordna insatser genom 

skolledning/elevhälsa för att skapa förutsättningar för fler elever att nå behörighet och därmed 

kunna börja på ett nationellt program. 

 Riktad utbildningsinsats mot Introduktionsprogrammet/elevhälsan kring trauma och 

traumamedveten omsorg. 
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Språkbruk och förhållningssätt 

 Uppmärksamma och diskutera normer och språkbruk vid klassråd och i andra situationer där 

möjlighet uppstår.  

 Uppmärksamma och bemöta icke önskvärt språkbruk när det inträffar. 

 Personal ökar närvaron utifrån möjlighet vid raster, i skolmatsal, i sociala medier. 

 Starta en tvärprofessionell arbetsgrupp som arbetar med värdegrundsfrågor och därigenom 

lyfta personalens språkbruk och förhållningssätt gentemot elever och annan personal i 

diskussioner på organisationsnivå. 

 Stötta elever att anmäla till skolledning när de känner sig utsatta av personal. 

 

Genomförande och uppföljning 
Årets fokusområden tas upp i verksamheten enligt nedan: 

 

Åtgärd Uppföljning genom Tidsplan Ansvarig 

Implementering av 

plan mot kränkande 

behandling 

- info till elever 

- info på föräldramöte 

- info till personal 

- vid skolstart 

- september 

- vid terminsstart 

- rektor, klf 

- rektor 

- rektor 

Individuellt elevarbete - mentors-

/utvecklingssamtal 

- trivselenkät 

- hälsosamtal 

- kuratorsamtal 

- 1 g höst/1 g vår 

 

- februari 

- löpande höst/vår 

- vid behov 

- mentor 

 

- rektor, klf 

- skolsköterska 

- skolkurator 

Klass-/grupparbete - trivseldiskussioner 

- klassråd 

- uppföljning 

trivselenkät 

- 1 g höst/1 g vår 

- löpande 1 g/mån 

- april-maj 

- klf 

- klf 

- klf 

Verksamhetsarbete, 

arbetslag 

- Arbetslagsträff 

- uppföljning 

trivselenkät 

- konkretisering 

- 1 g/mån 

- april-maj 

 

- augusti 

- arbetslaget 

- arbetslaget 

Verksamhetsarbete, 

övergripande 

- Programråd/ 

skolkonferens 

- ALL-möten 

- skyddsrond 

- uppföljning 

trivselenkät 

- kartläggning plan mot 

krä.beh. 2018-2019 

- löpande höst/vår 

 

- löpande höst/vår 

- löpande höst/vår 

- april-maj 

 

- maj-juni 

- rektor 

 

- rektor 

- rektor 

- rektor, elevhälsa 

 

- rektor, elevhälsa 

 
 
För rutiner vid akuta situationer se bilaga 2. 

  



9 

 

Aktiva åtgärder mot diskriminering, trakasserier och 

sexuella trakasserier 2017-2018 
 

I diskrimineringslagen (2008:567) anges att varje utbildningsinstans genom aktiva åtgärder skall 

bedriva ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering. Diskrimineringslagens 3 kap 2-3§ 

anger hur arbetet med aktiva åtgärder skall genomföras och 15-20§ anger vad som särskilt gäller för 

utbildningsanordnare. Se vidare bilaga 3, Definition av begrepp och uttryck i diskrimineringslagen.  

Aktiva åtgärder mot diskriminering 

Karlbergs gymnasium och gymnasiesärskola ska, i alla verksamhetsdelar 

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) 

 

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande och åtgärder ska tidsplaneras och genomföras 

så snart som möjligt. 

 

Varje arbetslag skall, fortlöpande vid arbetslagsmöten 1 gång per månad, identifiera risker och 

hinder, analysera orsaker till påvisade hinder, definiera åtgärder för att avhjälpa påvisade 

hinder, tidsbestämma och ansvarsfördela definierade åtgärder samt följa upp och utvärdera 

tidigare åtgärder. Arbetet dokumenteras fortlöpande i dokumentet ”Diskrimineringsanalys arbetslag 

KB”. I juni sammanställer varje arbetslag innevarande läsårs diskrimineringsarbete. 

 

Varje klass skall, fortlöpande vid klassråd 1 gång per månad, identifiera risker och hinder, 

analysera orsaker till påvisade hinder, definiera åtgärder för att avhjälpa påvisade hinder, 

tidsbestämma och ansvarsfördela definierade åtgärder samt följa upp och utvärdera tidigare 

åtgärder. Arbetet dokumenteras fortlöpande i dokumentet ”Diskrimineringsanalys klass KB”. I juni 

sammanställer klassföreståndare klassens diskrimineringsarbete för innevarande läsår. 

 

Elevhälsan analyserar arbetslagens och klassernas sammanställningar för innevarande läsår i maj varje 

år och formulerar åtgärder mot diskriminering på organisatorisk nivå för kommande läsår. 

 

Identifiering, analys och åtgärder 2017-2018 

Verksamhetens arbetslag har identifierat risker, analyserat orsaker och definierat åtgärder i maj 2017. 

Arbetslagens och klassernas fortlöpande arbete med aktiva åtgärder påbörjas i augusti 2017. 

 

Följande risker har identifierats: 

 

Diskrimineringsgrund: Kön 

Identifiering av risk/hinder Orsak till påvisad risk/hinder Åtgärd utifrån analys 

Alla förstelärare är i 40-års 

åldern och majoriteten är män. 

Det kan tolkas som att hög ålder 

och kön är ett hinder. 

Övrig personal vet inte vilka 

som har sökt så det kanske är 

helt ok. 

Tydligare information kring 

kriterier för tilldelande av tjänst 

som förstelärare. 

Skev könsfördelning på vissa 

program. 
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Diskrimineringsgrund: Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Identifiering av risk/hinder Orsak till påvisad risk/hinder Åtgärd utifrån analys 
Risk att personer med 

könsöverskridande identitet 

upplever sig diskriminerade vid 

toalettbesök och vid 

användande av 

omklädningsrum. 

Flertalet toaletter och 

omklädningsrum är 

kategoriserade för kvinnor eller 

män. 

Se över möjligheten till 

könsneutrala toaletter och 

möjligheten till enskilt utrymme 

för omklädnad. 

 

Diskrimineringsgrund: Etnisk tillhörighet 

Identifiering av risk/hinder Orsak till påvisad risk/hinder Åtgärd utifrån analys 
Det finns en risk för vi och dem 

attityder eller 

främlingsfientlighet då vi har 

många nyanlända på skolan 

med en annan etnisk tillhörighet 

och religion. 

Skolan arbetar inte tillräckligt 

aktivt med integration. 

Skolan behöver börja arbeta 

mer aktivt med integration. 

Upplysning om hur och varför 

de nyanlända har kommit hit 

kan med fördel ges av någon 

elev i deras ålder. Aktiviteter 

där eleverna får möjlighet att 

lära känna varandra. 

 

Diskrimineringsgrund: Religion eller annan trosuppfattning 

Identifiering av risk/hinder Orsak till påvisad risk/hinder Åtgärd utifrån analys 

Det finns en risk för vi och dem 

attityder eller 

främlingsfientlighet då vi har 

många nyanlända på skolan 

med en annan etnisk tillhörighet 

och religion. 

Skolan arbetar inte tillräckligt 

aktivt med integration. 

Skolan behöver börja arbeta 

mer aktivt med integration. 

Upplysning om hur och varför 

de nyanlända har kommit hit 

kan med fördel ges av någon 

elev i deras ålder. Aktiviteter 

där eleverna får möjlighet att 

lära känna varandra. 

 

Diskrimineringsgrund: Funktionsnedsättning 

Identifiering av risk/hinder Orsak till påvisad risk/hinder Åtgärd utifrån analys 

När det sker olika aktiviteter på 

skolan glöms ofta AH och IP 

bort och står inte med på listan 

över när olika klasser ska delta 

och var. 

Gruppen ses inte som en 

likvärdig del av skolan. 

 

Information och påminnelser till 

dem som sköter administration 

och planering av aktiviteter att 

AH och Individuella 

programmet är en del av skolan. 

När rullstolsburna eller 

handikappade inte har tillgång 

till alla aktiviteter som andra. 

Handikappanpassning saknas. Handikappanpassning ordnas 

och koll av hur det ser ut om 

när aktiviteter utanför skolan 

äger rum. 

 

Diskrimineringsgrund: Sexuell läggning 

Identifiering av risk/hinder Orsak till påvisad risk/hinder Åtgärd utifrån analys 

Elever med avvikande sexuell 

läggning finns på skolan. Risk 

finns för trakasserier och 

kränkningar. 

Skolan arbetar inte tillräckligt 

aktivt med upplysning i ämnet. 

Skolan kan arbeta mer aktivt 

med upplysning i ämnet. Med 

fördel kan elever i deras egen 

ålder berätta. Kan finnas någon 

utifrån. 
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Diskrimineringsgrund: Ålder 

Identifiering av risk/hinder Orsak till påvisad risk/hinder Åtgärd utifrån analys 
Alla förstelärare är i 40-års 

ålder och majoriteten är män. 

Det kan tolkas som att hög ålder 

och kön är ett hinder. 

Övrig personal vet inte vilka 

som har sökt så det kanske är 

helt ok. 

Tydligare information kring 

kriterier för tilldelande av tjänst 

som förstelärare. 

 

För ovanstående åtgärder ansvarar skolledning tillsammans med elevhälsa för läsåret 2017-2018. 

Genomförandet av åtgärder kan delegeras till annan, ansvarig för fortsatt analys och uppföljning är 

elevhälsan. 

 

Åtgärderna skall följas upp i oktober 2017, februari 2018 och juni 2018. 

 

Riktlinje för förhindrande av trakasserier och sexuella trakasserier 
Särskilda riktlinjer för förhindrande av trakasserier och sexuella trakasserier kommer att arbetas fram 

under hösten 2017 av skolledning tillsammans med elevhälsa. I händelse av uppkommen situation 

utreds denna tillsvidare enligt gällande rutiner inom planen mot kränkande behandling. 

 

Redogörelse för samverkan 

Samverkan med personal gällande diskriminering sker: 

 genom arbetslagens fortlöpande arbete,  

 genom elevhälsans årliga analys av arbetslagens fortlöpande arbete, 

 i rektor/chefs medarbetar- och lönesamtal med personal, 

 vid APT, programråd, skolkonferens och gemensamma fortbildningsdagar. 

 

Samverkan med elever gällande diskriminering sker: 

 genom klassens återkommande klassråd, 

 i mentorsamtal/utvecklingssamtal, 

 genom enkäten ”Trygghet och trivsel”, 

 genom elevhälsans medicinska, specialpedagogiska och psykosociala insatser. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Sammanställning enkätanalys VT 2017 KB 

 

Studiero 
Uppföljning 1617 

64,47% (303) av eleverna anger att de upplever studiero i klassrummet. 85,53 % anger att de pratat om studiero på klassråd. Arbetslagen upplever generellt 

att studiero finns och att arbetsklimatet i klasserna är bra. 

Identifierade utvecklingsområden Orsaker Åtgärder 

1. Gruppindelning på organisations- och 

gruppnivå: dels undervisningsgrupper ex 

två program har lektion gemensamt, dels i 

undervisningssituation där klassen delas in 

i tillfälliga smågrupper. 

 

 

2. Elevhälsan uppmärksammar att andelen 

elever som känner sig stressade ökar. 

 

 

 

 

 

3. Arbeta närvarofrämjande. Inom vissa 

klasser, kurser och hos enstaka elever 

finns en relativt hög, oförklarlig frånvaro. 

1. Det görs inte en tillräcklig analys innan 

organisationen delar in i grupper.  

Lärare låter elever själva dela in sig i 

grupper. 

 

 

 

2. Ökad kravbild gällande såväl studier som 

fritid. Upplevelse av att det för vissa 

samlas många skoluppgifter vid vissa tider 

under läsåret. Några elever har valt ett 

program som har en studienivå de kan ha 

svårt att följa med på. 

 

3. Elever kan ha valt ett program där nivån 

på studierna är högre än vad eleverna 

klarar av. Skolan signalerar inte tillräckligt 

tydligt att närvaro är viktigt.  

1. Elevhälsan deltar aktivt i planeringen av 

grupper på organisationsnivå, utifrån den 

information som inhämtas vid 

överlämning från tidigare skolor. 

Undervisande lärare tar ansvar för att dela 

in klass/grupp i smågrupper. 

 

2. Elevhälsan bevakar schemaläggning 

utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 

Elevhälsan lyfter diskussioner kring 

studieplanering och studieteknik 

tillsammans med elever, mentorer och 

skolledning.  

 

3. Utifrån Barn- och 

utbildningsförvaltningens närvaroplan 

arbeta närvarofrämjande på 

organisationsnivå. Uppmärksamma de 

rutiner som finns vid uppföljning av 

närvaro och arbeta fram en samsyn inom 

personalgrupperna kring hur frånvaro ska 

hanteras. 
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Trygghet och integration 
Uppföljning 1617 

82,77 % (289) av eleverna anger ”stämmer bra” eller ”stämmer mycket bra” på frågan om de trivs i skolan. Samtidigt anger 7,87 % (37) att de känt sig utsatta 

i skolan. De som känt sig utsatta anger att det är av andra elever och av personal och var det inträffat är spritt över hela verksamheten. 3,4 % (16) anger att de 

själva utsatt någon annan elev på skolan. 5,53 % (26) anger att de blivit utsatta av andra elever genom sociala medier. 7,23 % (34) anger att de känt sig utsatta 

av personal i skolan, framförallt genom kränkande kommentarer. 

89,57 % av eleverna anger att de får den hjälp de behöver kring sin skolsituation av sin mentor. Av de som svarar nej önskas bl.a. stöd med struktur, att få 

bättre uppföljning kring hur eleven ligger till i sina studier och att få ha utvecklingssamtal. 

Identifierade utvecklingsområden Orsaker Åtgärder 

1. Sociokulturella skillnader på olika 

program. 

 

2. Elever känner sig inte trygga i skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strukturer i samhället påverkar vilka val 

eleverna gör till skolan. 

 

2. I en del situationer där elever vistas 

tillsammans utan lärare/vuxna i närheten 

bli jargong/språkbruk tuffare elever 

emellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Samarbete mellan olika program.  

 

 

2. Skapa ”öppnare” umgängesytor för 

eleverna. Ökad vuxennärvaro i alla 

utrymmen utanför klassrummen. 

Arbetslagen ökar 

tillgängligheten/tryggheten genom att sitta 

tillsammans i närheten av eleverna. Äta 

pedagogisk lunch med eleverna. 

Schemalägga värdegrundsarbete i klassen 

och därigenom förmedla normer kring vad 

som är ok. Vara flera pedagoger som när 

det är möjligt arbetar tillsammans i ett 

klassrum. Införa trivsel samt attityder och 

språkbruk som stående punkt på varje 

klassråd. Ha samarbetsövningar inom 

klassen, stärka gruppgemenskap och 

enskilda elevers självförtroende. 

På organisationsnivå skapa en arbetsgrupp 

som arbetar med värdegrundsfrågor som 

kan ta fram material för klasserna att 

arbeta med.  
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3. Särskilt utsatta miljöer: omklädningsrum 

(även utifrån arbetet mot diskriminering), 

bibliotek, kapprum vid barn- och 

fritidsskåpen, korridor mellan elevhälsa 

och idrottshall. 

 

 

 

 

 

 

4. Risk för utvecklande av attityder och 

språkbruk som synes främlingsfientliga. 

3. Miljöer där många elever rör sig i 

kombination med till viss del bristande 

insyn och avsaknad av nära vuxna. 

Korridoren mellan elevhälsa och 

idrottshall upplevs som trång då många 

elever passerar samtidigt. 

 

 

 

 

 

4. Skolan arbetar inte aktivt med integration. 

3. Skapa ytterligare utrymmen för elever att 

vistas i utanför lektionstid. 

Tydligare följa upp inträffade incidenter. 

Öka medvetenheten hos personalen så vi 

blir mer uppmärksamma på situationer 

och företeelser som inte är ok. 

Omklädningsrum: se över tillgängligheten 

kring utrymmen, se över schemaplanering 

för att om möjligt undvika krockar i 

omklädningsrummen. 

 

4. Starta upp arbetsgrupp för 

värdegrundsfrågor.  

Elever på IM kan informera övriga elever 

om vad som har gjort att de har kommit 

till Sverige. Ha olika aktiviteter för att 

främja integration och möten. 

Följa upp kartläggningen av 

Introduktionsprogrammet, samordna 

insatser genom skolledning/elevhälsa för 

att skapa förutsättningar för fler elever att 

nå behörighet och därmed kunna börja på 

ett nationellt program. 

Riktad utbildningsinsats mot 

Introduktionsprogrammet/elevhälsan kring 

trauma och traumamedveten omsorg. 
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Språkbruk och förhållningssätt 
Uppföljning 1617 

8,94% (42) av eleverna anger att de använt ett nedsättande språk gentemot andra elever på skolan. Kränkningar genom kommentarer och tillmälen lyfts 

särskilt fram i kommentarerna kring om elever känt sig utsatta i skolan.  

Identifierade utvecklingsområden Orsaker Åtgärder 

1. Språkbruk elever emellan, personal-elev, 

personal-personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elever uppger sig varit utsatta av 

kränkningar av personal 

1. Det finns flera situationer där elever är 

ensamma utan närvarande vuxna, vilket 

troligen ökar risken för att språkbruket 

hårdnar eleverna emellan.  

Särskilda undervisningssituationer som 

innefattar kamp, hårt arbete, 

känsloyttringar och aktioner kan bidra till 

beteenden som landar i besvikelse eller 

aggression. 

Personal kan tala till och om elever på ett 

icke respektfullt sätt. 

 

2. Personal som pga osäkerhet/otrygghet 

använder nedsättande ord och uttryck om 

elevers prestation, eller på annat sätt 

uttrycker olämpliga kommentarer. 

Personal som är otydliga med ex 

betygskriterier och nivåbedömningar.  

1. Uppmärksamma och diskutera normer och 

språkbruk vid klassråd och i andra 

situationer där möjlighet uppstår. 

Uppmärksamma och bemöta icke önskvärt 

språkbruk när det inträffar. 

Personal ökar närvaron utifrån möjlighet 

vid raster, i skolmatsal, i sociala medier. 

 

 

 

 

 

2. Starta en tvärprofessionell arbetsgrupp 

som arbetar med värdegrundsfrågor och 

därigenom lyfta personalens språkbruk 

och förhållningssätt gentemot elever och 

annan personal i diskussioner på 

organisationsnivå. 

Stötta elever att anmäla till skolledning 

när de känner sig utsatta av personal. 
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Bilaga 2: Rutin vid akuta situationer gällande kränkande behandling 

REVIDERAS  
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Bilaga 3: Definition av begrepp och uttryck i diskrimineringslagen 

Diskriminering 
4 § I denna lag avses med diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder, 

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 

3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 

sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav 

på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till    

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren 

och den enskilde, samt 

– andra omständigheter av betydelse, 

4. trakasserier: 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, 

5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 

6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som 

avses i 1–5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den 

som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett 

uppdrag. Lag (2014:958). 

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 
5 § I denna lag avses med 

1. kön: att någon är kvinna eller man, 

2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man 

eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 

3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, 

4. funktionsnedsättning: 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, 

5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och 

6. ålder: uppnådd levnadslängd. 

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 

diskrimineringsgrunden kön. Lag (2014:958). 


