
 

 

Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling  
 

Läsår 19/20 
Kunskapsskolan Enköping 

enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen 
(2011:681) 

 

Plan mot kränkande behandling 

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. 

Enligt 6 kap. 7 § skollagen ska huvudmannen även se till att det genomförs åtgärder för att 
förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 
Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i Likabehandlingsplanen. 
I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta fram en 
Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en 
trygg skolmiljö. 
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Rätten till likabehandling 
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha 
samma rättigheter. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Främja Likabehandling 
I syfte att alla elever ska känna sig trygga och utvecklas. 

Främjande arbete; 

➢  bedrivs systematiskt och är en del i det vardagliga arbetet med eleverna 
➢  bygger på kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

uppstår 
➢ bygger på faktorer som skapar en trygg miljö där elever blir respekterade som de är 
➢  medarbetare diskuterar egna normer och attityder samt de som genomsyrar den 

pedagogiska verksamheten 
➢ elever är delaktiga i återkommande diskussioner om normer, attityder och hur goda 

relationer kan vårdas 
➢ diskussioner kring vad trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa innebär för 

eleverna 
➢  eleverna behöver ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter 
➢ vardagligt värdegrundsarbete 
➢ skolan har gemensamma rutiner och förhållningssätt som är förankrade i 

verksamheten 
 

Kränkningar och trakasserier 
Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen och 6 kap. 10§ skollagen är en huvudman som får 
kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i eller söker till verksamheten anser sig ha 
blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med 
verksamheten skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 
trakasserierna eller kränkningarna. 
Att bli kränkt eller mobbad är att bli utsatt upprepade gånger för negativa handlingar från en 
eller flera elever eller vuxna, dessa handlingar kan vara:  
     * Fysiska (T.ex. att bli utsatt för slag eller knuffar) 
     * Verbala (T.ex. att bli hotad, nedvärderad och/eller bli kallad öknamn) 
     * Psykosociala (T.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 
     * Text- eller bildburna (T.ex. genom klotter, lappar, sms, mejl, mms eller sociala medier)  
 
Kränkande behandling är handlingar som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen,  kränker individens värdighet. Kränkningar kan vara synliga och 
handfasta eller så kan de vara dolda och subtila. Kränkande behandling kan uttryckas genom 
nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Kränkningar kan även 
handla om att frysa ut eller hota någon annan. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen 
eller så kan det vara systematiskt och/eller återkommande. Om det sker upprepade gånger 
och över tid kan det betecknas som mobbning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i 
ett underläge och känner sig kränkt. 

 



 

 
 

Trakasserier är 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. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det 
diskriminering. 

Kränkningar på nätet 
Skolan har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör 
ingen skillnad på om kränkningarna sker på skolgården eller på nätet. Om påstådda 
kränkningarna har en koppling till verksamheten är den skyldig att utreda det inträffade.  

Diskriminering 
Lagens definition av diskriminering innebär på ett förenklat sätt att någon missgynnas eller 
kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

Det är förbjudet att diskriminera på grund av  

● kön 
● könsöverskridande identitet eller uttryck 
● etnisk tillhörighet  
● religion eller trosuppfattning 
● funktionsnedsättning 
● sexuell läggning  
● ålder 

 
Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel 
på sådant som kan vara diskriminering: 

● En elev får ett sämre betyg och det har samband med hens etniska tillhörighet. 
● En lärare trakasserar en elev och det har samband med elevens könsuttryck. 
● Skolan tillåter inte samkönade par att gå tillsammans som par på skoldansen. 
● En lärare är sexuellt närgången mot en elev. 
● En lärare hindrar en elev från att vara med på gymnastiken för att hon bär huvudduk. 
● En elev med dyslexi får inte stöd i undervisningen. 

 

Anmälningsskyldighet 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller 
kränkande behandling i samband med verksamheten 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 är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen. 

 

 



 

 
Rutiner för att anmäla 
Huvudmannens riktlinjer för anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling: 

 

Steg 1 Anmäla kränkande behandling 

Elev som upplever sig ha sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling (nedan kallat kränkning) ska informera en medarbetare på skolan som då 
skyndsamt gör en kränkningsanmälan via länk från Kunskapsporten till Draftit. 

Följande steg hanteras av rektor, biträdande rektor samt kurator på skolan. 
Under arbetets gång finns möjlighet att delegera ärendet, att begära komplettering av den 
som anmälde ärendet samt att redigera rapporten. 
 
Steg 2 Utredning 
 
Utredningen fortgår tills allt gjorts för att få klarhet i om den anmälda händelsen objektivt är 
att anse som kränkande behandling. Det innebär att utredningen fortsätter tills det finns ett 
rimligt svar på frågan vad som skett och om det som skett varit en kränkning i lagens 
mening. 

Om händelsen inte rent objektivt är att anse som en kränkning, bör den elev som känner sig 
utsatt få stöd i sin känsla. Men eftersom det inte finns någon som kan anses ha kränkt eleven 
kan vi heller inte vidta någon åtgärd mot någon annan. 

 
Steg 3 Åtgärder 
Om utredningen visar att en kränkning skett, genomför skolan aktiva åtgärder så att 
kränkningen upphör. Skolans ansvar för detta är långtgående. 

De åtgärder som genomförs ska såväl rikta sig mot den som kränker och den som utsatts för 
en kränkning.  

I varje enskilt fall bedöms det om en anmälan ska göras till andra myndigheter. Ansvarig är 
rektor. 

Steg 4 Uppföljning 
Åtgärderna följs upp kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna leder till att kränkningarna 
upphör. 
 
Steg 5 Avsluta ärende 
Rektor är den som har behörighet att avsluta ett ärende. 
Huvudmannen tar del av ärendet och godkänner att ärendet avslutas eller kontaktar skolan 
för ytterligare åtgärder i ärendet. 
 

 



 

 
Aktiva åtgärder mot diskriminering  

Syftet är att undvika diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Skolan undersöker 
den egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller 
repressalier, eller andra hinder för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Det 
kan både vara reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och 
strukturer. 

 

 

1. Kartlägga/ Identifiera 
Syftet är att undersöka skolans lärmiljö för att hitta de behov som de aktiva åtgärderna ska 
utgå ifrån. 
Arbetet ska göras på ett generellt plan till exempel genom att göra en översyn av olika 
rutiner, riktlinjer och policydokument men även av attityder och normer. 

Syftet är också att utifrån kartläggningen identifiera risker och hinder för lika rättigheter och 
möjligheter och för att identifiera om det förekommer diskriminering, inklusive trakasserier 
och sexuella trakasserier eller repressalier, eller risker för diskriminering eller repressalier. 

Skolans kartläggning av läsåret 17/18 

Skolan har genomfört en mängd olika aktiviteter i sitt likabehandlingsarbete. Det finns en risk 
i att kvantitet går före kvalitet i det hänseendet. Aktiviteterna kan behöva förtydligas och 
konkretiseras.  
Det har funnits en tanke om att elevhälsoteamet ska få en mer central roll inom ramen för det 
ordinarie pedagogiska arbetet. Detta har inte fullföljts då elevhälsoteamet behövt prioritera 
och knutits till enskilda elever. Det finns en risk att det förebyggande arbetet då blir lidande.  
 
Elevrådets struktur har under året förbättrats. Delaktigheten inom gruppen är god, och 
kommunikationen med resterande elever har nu fått ett eget system i google classroom. Det 
som behöver förbättras är strukturen för basgruppsråden, då det inte funnits en samsyn kring 
när det ska ske. 
 
Arbetslagens kontinuerliga arbete med värderingar har planerats och genomförts enligt plan. 
För att arbete fortsätta ska bära kraft och utvecklas kan det behöva lyftas på en övergripande 
nivå, där hela skolan är samlad.  
 

 



 

 
Ett utvecklingsområde inför läsåret var workshop och studiero. Workshop-arbetet har inte fått 
tillräcklig uppmärksamhet, och riskerar därmed att inte ge någon effekt. Arbetet kring studiero 
där bland annat en elevenkät gjorts med efterföljande diskussioner samt att ämnet varit en 
stående punkt på arbetslagsmötena, har gett större effekt. Styrkan tycks ligga i de många 
forum ämnet tagits upp i, genom hela organisationen med start hos eleverna. Det blir därför 
viktigt att se över upplägget kring arbetet med workshop inför kommande läsår. 
 
Under läsåret har ett nytt system för att anmäla och utreda kränkningar implementerats. 
Detta kommer att behöva implementeras ytterligare för att fungera optimalt. 
Den analys som går att göra för läsåret är att kränkningarna på skolan är vanligare i de lägre 
årskurserna, och att merparten av händelserna utspelade sig på rasten eller på fritiden. 
Totalt anmäldes 14 kränkningar.  
 

2. Analys 
Syftet är att analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder. 
 
Skolans utvärdering av det förebyggande arbetet 

 
Åk 4/5 
 
● Lära känna och trivselaktiviteter 
       Detta fungerade bra. Vissa aktiviteter genomförde vi med en årskurs i taget och andra 

aktiviteter med två basgrupper i taget från olika årskurser.  
 
● Heldag i Bredsand  
       Blev en lyckad aktivitet, med lekar, korvgrillning och kanotpaddling. Eleverna var 

mycket nöjda med dagen. 
● Bestämda platser i matsalen 
       Under vårterminen släppte på kravet på bestämda platser i matsalen, vilket inte 

fungerade bra. Det blev mycket stökigare och det hände att elever flyttade runt och att 
någon satt ensam kvar.  

●  Grupparbeten över basgruppsgränser 
       Har inte genomförts i den utsträckningen vi önskat. Vi har istället prioriterat arbetet i 

varje basgrupp, för att stärka tryggheten där i ett första skede.  
 

Åk 6 

● Bestämda platser på basgruppssamlingar och vid behov på pass 
       Detta har vi gjort. Dock har det inte varit konsekvent, något vi behöver bli bättre på. Vi 

upplever att det ökat tryggheten.  
 
● Bestämda krokar 

 



 

 
       Genomfört och minskar oro samt spring. Även bestämda skåp har varit bra. Dock kan 

försvunna nycklar m.m öka oro. Viktigt att alla vuxna vet var kopiorna finns.  
 
● Övernattning på skolan med gruppstärkande övningar 
       Genomförd med mycket gott resultat. Det stärkte trygghet och samhörigheten i 

årskursen samt gav upphov till nya gruppkonstellationer.  
 
● Aktivitetsdagar och uppstartsdagar med gruppstärkande övningar för BG och 

årskurs 
       Detta gjordes. Uppstartsdagar främst på hösten, detta stärkte grupptillhörigheten och 

tryggheten.  
 
● Lärarna bestämmer grupper i grupparbeten/ gruppindelning  m.m. Både inom 

BG:n och blandat i årskursen 
       Detta har gjorts- vi lärare har överlag styrt gruppindelningen. Viktigt att detta görs i 

alla ämnen för att stärka tryggheten. 
  
● Gemensam PH-/ BG-plan för struktur och trygghet 
       Planen har funnits men ibland har vi gjort andra saker eller på andra tider. Vi har 

försökt följa planen och även tagit upp saker som kommit upp, t.ex språkbruk. Det är 
en styrka när vi gör lika i arbetslaget, det stärker tryggheten och förutsägbarheten för 
eleverna.  

 
● Återkommande teman på BG med fokus på de sociala spelreglerna samt 

språkbruk och respekt  
       Detta har gjorts men blivit mindre än vi planerat, det har blivit mer i stunden än 

återkommande teman. Vissa saker har inte heller behövts lika mycket som året innan- 
t.ex språkbruk.  

 
● Arbeta med demokrati och demokratiska värden i samband med kurs   
       Kurslärarna har genomfört detta.  Dock kom det mycket annat emellan så vi har inte 

gjort det så mycket på BG.  
 
● Arbeta med jämställdhet, språkbruk och bemötande på föräldramöte  
       Har inte gjorts, vi bedömde att det inte behövdes utan fokuserade på andra saker, tex 

bedömning och struktur som var viktigare för denna årskurs.  
 
● Arbete kring sexuell läggning på BG/ PH i samband med kurs  
       Detta har gjorts i liten skala men inte så stort som vi tänkt. Dock fick det vi gjorde gott 

resultat och ledde till intresseväckande diskussioner där alla likas värde fick stort 
spelrum.  

 
 
 
 

 



 

 
 
 
Åk 7 
 
● Bestämda platser på BG-samlingar  
       Detta har fungerat bra och skapat en grund för trygghet och förutsägbarhet. 
 
● Lägerskola på Västeråsgården med fokus på samarbete 
       Vistelsen som helhet upplevdes som mycket positiv. 
 
● Aktivitetsdag på Ungdomens Hus med övningar från No Hate 
       Detta mynnade ut i givande diskussioner samtidigt som eleverna fick träna på att 

umgås utanför sina kompisgrupper. 
 
● Aktivitetsdag med Naturskolan  
       Där fick eleverna träna samarbete och problemlösning i mindre grupper. Detta gjorde 

samtliga grupper med gott resultat.  
 
● Friluftsdag med fokus på samarbete 
       Gjordes tidigt på vårterminen. Trots kylan upplevdes dagen som mycket lyckad och 

lärorik. 
 
● Bestämda grupper vid grupparbeten 
      Det har ibland behövts PH-coaching för att få det att fungera optimalt. Vi tror att det 

behöver öva ännu mer på att vara i bestämda grupper för att alla ska kunna 
samarbeta med alla. 

● Temalektioner om machokultur och skojbråk  
       Vi såg ingen större effekt på en gång, men efterhand en viss förbättring kring 

skojbråken. Som en sidoeffekt kunde vi pedagoger följa upp de incidenter som blev 
och ha en givande dialog om det. Detta behöver följas upp ytterligare. 

 
● Extra uppmärksamhet vid lunchen så att ingen lämnas ensam  
       Har vi sett elever som suttit ensamma så har vi frågat dem och ibland har de velat 

sitta i lugn och ro.  
 
● Återkommande diskussioner och arbete kring vår värdegrund, sociala 

trafikregler, språkbruk samt gemensamma regler på BG 
       Detta är något vi pratar om ständigt, och är ett arbete som kommer att fortsätta. 
 
● Kursarbete kring demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 
       Detta genomfördes och uppskattades. Det blev många givande diskussioner trots 

svåra ämnen.  
 

 

 



 

 
 

Åk 8 

● Arbeta med sexuella trakasserier, könsroller, normer och sexualitet genom tex 
kurs och övningar på bg. Besök på etnografiska museet. Bjuda in 
gästföreläsare i ämnet t ex RFSU. 

       Vi besökte Etnografiska och fick en genomgång av könsroller i olika kulturer genom 
olika tidsåldrar.  

       Effekten och förståelsen hos eleverna blev inte så stor som vi hoppats. De upplevde 
framförallt att det var ett museum om historia och drog inte kopplingarna till nutid och 
vårt samhälle samt deras egna roller. Vi tänker att vi lärare kunnat förtydliga detta 
genom ett mer gediget efterarbete.  

 
       Vi hade RFSU på besök under vårterminen. Vi upplever att detta utfall blev bra. Det 

fick gott genomslag i årskursen, drog igång flera tankar, funderingar och diskussioner. 
 
       I arbetet i kursen kom många frågeställningar och funderingar upp, vilket bemöttes 

och diskuterades löpande som en del av kursen. Vi upplever att årskursen varit 
väldigt öppna kring dessa frågor och kom och ville diskutera även efter kursens avslut 
men att det då oftare handlar om individuella upplevelser och frågeställningar än 
tankar om strukturer och samhälle.  

 
● Ha bestämda platser på BG. 
       Under tre av fyra rotationer (av BG-rum) höll vi bestämda platser. Det märktes en 

tydligt skillnad när eleverna själva fick bestämma platser. Ljudnivån ökade och borden 
fördelades utifrån kompisskap.  

 
● Bestämma grupper vid grupparbeten - göra mer utmanande grupper för att alla 

ska kunna jobba med vem som helst. 
       Vi har alltid haft bestämda grupper som bestämts av handledarna. I och med att de 

olika basgrupperna har så lite gemensam ws har det varit svårt att mixa grupperna vid 
grupparbeten. För att utmana våra elever behöver vi kunna blanda grupperna. 

 
● Mixa basgrupperna så fort det är möjligt. 
       Detta har vi inte gjort tillräckligt mycket (pga schemat) eller för att vi haft andra syften 

med grupperna och grupparbetet. Vi har passat på när vi haft utedagar eller andra 
schemabrytande aktiviteter. Detta har fungerat väldigt bra. Vi upplever att det är en 
lätt årskurs att blanda grupperna i. Det är en trygg årskurs.  

 
● Arbeta med diskrimineringsgrunder - tex genom att bjuda in gamla elever med 

olika funktionsnedsättningar.   
       Vi har haft som plan att göra detta, men det har varit svårt att genomföra detta år.  
  

 



 

 
 
● Genomföra övernattning. 
       Vi övernattade två nätter på KS i Västerås. Där passade vi på att ha blandade 

grupper genom hela vistelsen. Alla hade roligt och gruppen kändes avslappnad och 
trygg med det upplägget. Vi upplever att vistelsen som helhet var mycket uppskattad 
av både elever och pedagoger.  

 
● Gemensam ph och bg-plan i arbetslaget. 
       Ja vi hade en plan framför allt för höstterminens BG samlingar. Vi genomförde också 

PH-skuggningar. Vi har alltid använt oss av A-laget för att skapa likvärdighet i PH och 
BG arbetet. Vi upplever att vi gör väldigt lika i båda dessa sammanhang men att vi 
med detta arbetssätt också får en stor flexibilitet att ta tag i aktuella händelser.  

 
 
Åk 9 
 
● Hajk med gruppstärkande aktiviteter  
       Hajken genomfördes i september. Vi gick från Härnevi till Skattmansö. Under 

vandringen och efter vid tältning, aktiviteter och fritid märktes att gemenskapen 
stärktes i hela årskursen. De umgicks över BG-gränser och hjälpte varandra både 
under vandringen och efter. Även de rent sociala och frivilliga aktiviteterna skapade 
gemenskap.  
 

● Ha bestämda platser på BG  
Tre av fyra basgrupper genomförde fasta platser. Den basgrupp som inte ḧade fasta 
platser märkte påtaglig effekt av det. Grupperingar som redan fanns förstärktes och 
chansen att skapa nya eller blandade grupperingar uppstod aldrig. Dessutom 
påverkades stämningen, ljudnivå och i vilken grad samtliga fick komma till tals. 
Sammantaget medförde fria placeringar få fördelar och ganska många nackdelar.  
 

       I de grupper som använde sig av fasta placeringar kunde flera positiva effekter ses. 
Exempelvis riskerar man inga “isoleringar”, vid diskussioner fick flertalet elever större 
chans att komma till tals och eleverna lär känna varandra och personer som de 
annars inte skulle umgås eller prata med. Gruppens trygghet ökar och vissa elever 
som annars kunnat ha oroat sig för var de ska placera sig eller vem som kommer sitta 
bredvid dem slipper detta. Man kan dessutom anpassa vissa placeringar för särskilda 
behov. 

 
● Bestämda grupper vid grupparbeten 

De flesta tillfällen då grupparbeten eller liknande har genomförts, har vi bestämt 
grupperna. Vid aktivitetsdagar, utomhusdagar eller andra “friare” aktiviteter har de för 
det mesta bestämt själva. Fördelarna med detta är liknande de som listats under 
aktiviteten ovan. Vid aktivitetsdagarna har vi känt oss trygga att ge dem friheten att 
välja själva, dock givetvis under vår uppsikt.  
 

 



 

 
● Aktiviteter och lekar med fokus på årskurs-sammanhållning vid lämpliga 

tillfällen.  
De flesta aktiviteter som gjorts utanför vanlig skolundervisning har varit blandade 
mellan basgrupperna. Vi har haft ett syfte att skapa sammanhållning i årskursen. Vi 
har också haft tävlingar mellan basgrupperna. Även om det kan vara en naturlig väg 
att gå när det är dags för diverse tävlingar att låta basgrupperna tävla mot varandra 
kan det vara värt att istället variera grupperna i hela årskursen.  
 

● Gemensam PH- och BG-plan. Med frågor att diskutera och ev. övningar ex kring 
diskriminering, värdegrund och framtid.  
Vi har genomfört PH-planer och BG-planer. Inte varje vecka. Men vid olika tillfällen 
har vi haft aktuella teman eller fokusområden. Det är också en trygghet för 
handledaren att luta sig tillbaka på. Det är också viktigt att man inte stirrar sig blind på 
diverse planer eller teman eftersom eleven måste stå i fokus. Vi hade en plan för 
kamratrespons som genomfördes men inte till den grad som vi velat. De har också 
haft hkk-arbeten och idrottsuppgifter att arbeta med under PH-timmen. BG-tröjor blev 
också ett spännande demokratiskt experiment som artade sig väldigt olika i varje 
basgrupp. Kan vara värt att lyfta som projekt. Bör kanske börja tidigare, redan på 
hösten. Vi arbetade en del med yrken och framtid.  
 

● Diskussion om att “vara 9:a”. Sätta stämning på skolan, att vara störst, att vara 
förebilder osv. 
Detta genomfördes i början av läsåret. Det var ett ämne som också återkom under 
året. Det behövdes en kontinuerlig diskussion kring ämnet för att upprätthålla 
förhållningssättet av att vara en god förebild. 
 

● Arbeta med jämställdhet och jämlikhet i samband med kurs. 
Eleverna gjorde en fältstudie på skolan där de undersökte olikheter och 
funktionsanpassningar. De bevakade olika pass, workshop och undersökte lokalerna 
utifrån diskrimineringsgrunderna. I samband med detta diskuterades också 
jämställdhet och jämlikhet. För många blev det en ögonöppnare.  
 

● Arbeta med etik och moral i samband med kurs. 
       Eleverna diskuterade och arbetade med olika etiska dilemman med utgångspunkt 

från olika etiska modeller. De föll väl ut Många intressanta diskussioner och eleverna 
fick se att många frågor inte har ett rätt och ett fel, det är inte svart eller vitt.  
 

 

  

 



 

 

3. Åtgärder 
 

Olika åtgärder som kan vidtas vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling: 

● Stödjande samtal med den som utsatts för diskriminering eller kränkning 
● Samtala med den/de som utfört handlingarna. Samtalen kan ledas av rektor, 

personlig handledare,  elevhälsopersonal tillsammans eller var för sig, beroende på 
aktuell situation. För omyndiga elever kan det vara aktuellt att vårdnadshavare deltar. 

● Fortsatta uppföljningssamtal med dem/de som utsatt, samt kontroll efter viss tid med 
den utsatte att kränkningarna har upphört. 

● Trepartsamtal med de inblandade eleverna. 
● Upprätta Åtgärdsprogram för konkreta psykosociala åtgärder, för den som utsatt 
● Rektor kallar föräldrar, elev, berörd handledare och någon från Elevhälsoteamet till 

möte. 
● Samtal med berörda vårdnadshavare eller föräldramöte med samtliga inblandade. 
● Samtalshjälp utifrån, t.ex. kontakt med BUP. 
● Anmälan till Socialtjänsten. 
● Eventuell polisanmälan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en 

polisanmälan. Den ersätter heller inte anmälningsskyldigheten enligt 
Socialtjänstlagen. 

● Är det fråga om en lärare eller annan anställd som kränker elever kan även 
arbetsrättsliga åtgärder vidtas. 

● Särskild utbildning och information för elever och medarbetare i frågor som 
aktualiseras genom resultaten från de årliga enkätundersökningarna eller av ett 
enskilt fall. 

● Rektor utvärderar och följer upp varje anmälans åtgärder och resultat. 
 
Alla samtal dokumenteras och förvaras hos elevhälsoteamet. 
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Åk 4/5 
 

● Välkomstsamtal första skoldagen i årskurs 4. Grupper om 4-5 elever som en första 
“lära känna”- aktivitet i liten skala.  
 

● Lekar/samarbetsövningar  med fokus på att lära känna varandra. Till en början i 
den egna basgruppen och sedan i samma årskurs och till sist i hela arbetslaget med 
alla basgrupper.  
 

● Heldagsaktivitet/utflykt med hela arbetslaget. Syftet är att lära känna alla och att 
skapa gemenskap. Temat är friluftsliv. 
 

● Bestämda platser i BG-rummen, handledarna bestämmer platserna.  
 

● Bestämda bord/platser i matsalen, ingen lämnas ensam. 

 



 

 
● Uteaktiviteter, till exempel; promenad med aktiviteter gruppvis, matlagning utomhus, 

lekar och samarbetsövningar på Åsen, pulkaåkning, friluftsdagar med syfte att lära 
känna närmiljön och varandra.  Idrottsdagar/friluftsdagar med blandade grupper i år 
fyra-fem.  
 

● Temaktivitet/-dag/-temavecka i arbetslaget kring utvalda kursmoment exempelvis 
barnkonventionen eller liknande. 
 

●  Varierande gruppindelningar efter mottot ”Vi tränar på att kunna samarbeta med 
alla”. Utvidgas undan för undan från den ena basgruppen->båda basgrupper i samma 
årskurs->hela arbetslaget. 
 

● Stående punkt kring trivsel och trygghet på basgruppsråden. 
 

● Vi deltar i alla skolans gemensamma aktiviteter för att lära känna och stärka 
gemenskapen med alla skolans elever och personal. 
 

● “Kompisprat” Resursläraren har en stående tid varje vecka i schemat där det finns 
utrymme för förebyggande och trygghetsskapande samtal i mindre grupper. 
“Kompisprat”, kill- och tjejsnack m.m. Ny aktivitet som vi provar detta läsår. 

 

Åk 6 

● Bestämda platser på BG-samlingar och vid behov på pass. Placeringarna byts 
kontinuerligt.  
För att skapa trygghet, minska oro samt lära känna varandra inom gruppen. 
 

● Bestämda krokar och skåp.  
För att skapa trygghet och ordning 
 

● Övernattning på skolan med gruppstärkande övningar. 
För att skapa gemenskap i årskursen. 
 

● Aktivitetsdagar och uppstartsdagar med gruppstärkande övningar för BG och 
årskurs. 
För att skapa trygghet i basgruppen och gemenskap i årskursen. 
 

● Lärarna bestämmer grupper i grupparbeten/ gruppindelningar  m.m. Både inom 
BG:n och blandat i årskursen.  
För att skapa trygghet, att alla ska få vara med och lära känna varandra. 
 

● Gemensam PH-/ BG-plan med återkommande teman kring studieteknik och 
diskrimineringsgrunderna.  
För att skapa struktur,  trygghet och förståelse för varandras olikheter. 

 



 

 
● Arbeta med demokrati och demokratiska värden i samband med kurs, samt 

praktiskt under BG-råd.  
För att det går i linje med vårt uppdrag och utvecklar elevernas samarbetsförmåga. 

 
Åk 7 
 

● Genomföra lägerskola på Västeråsgården för ökad trygghet, trivsel och 
gemenskap i årskursen. 
 

● Fasta platser på Bg-samling och på pass samt styrda grupper vid grupparbete, 
detta för ökad förutsägbarhet och trygghet. 
 

● Arbeta med gruppstärkande övningar med fokus på respekt på BG samt 
aktivitetsdagar för att stärka värdegrunden och tryggheten hos eleverna. 
 

● Arbete med hjälp av EHT med fokus på normer, beetende och skolkultur, detta 
för att främja positiva beetenden gällande ovanstående begrepp.  
 

● Blanda basgrupper vid tävlingar och aktivitetsdagar för att inte en basgrupp ska 
gå vidare med en förlorarmentalitet, blandas grupperna bygger vi också ökad trygghet 
och trivsel i årskursen. Vi vill bygga årskursen inte bara basgruppen.  
 

● Samarbete med kursen gällande demokrati och mänskliga rättigheter. Vi väver 
in detta i BG samt ph. Detta läggs också in i BG/Ph-plan för att skapa struktur för oss. 
Syftet med övningen är dels samarbete mellan ämnena samt att lyfta demokratiska 
värden och arbeta med skolans värdegrund. 
 
 

Åk 8 

● Ha bestämda platser på BG - för att skapa gemenskap och trygghet 
 

● Lägerskola på Salta Skär vid uppstarten på höstterminen - för att stärka 
gemenskapen i basgrupperna och förbättra samarbetsförmåga. Vistelsen kommer 
även innehålla samarbetsövningar tillsammans med Naturskolan. 
 

● Bestämda grupper vid grupparbeten - för att träna på att samarbeta med andra 
personer än sina närmaste kompisar. 
 

● Vid aktivitetsdagar och utedagar mixa basgrupperna - för att skapa gemenskap 
över årskursen 
 

● Arbeta med rasism genom att titta på och diskutera ‘Trevligt folk’ - för att jobba 
med värderingar och diskriminering. 
 

 



 

 
● Gemensam BG och PH-plan - för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning och ha en 

gemensam syn på den utsatta tiden 
 

● Arbeta med könsdiskriminering i samband med sex och samlevnadskursen 
tillsammans med kurator och/eller skolsköterska. 
 
 

Åk 9 
 

● Hajk med gruppstärkande aktiviteter  
Detta gör vi för att få ihop gruppen efter sommaruppehållet och skapa gemensamma 
minnen. Det är dessutom en självstärkande uppgift som utmanar eleverna och visar 
att de klarar mer än de tror. 
 

● Ha bestämda platser på BG. 
Det fortsätter vi med för att skapa en trygghet för att alla ska ha en sittplats och en 
plats i gruppen.  

 
● Bestämda grupper vid grupparbeten 

Fortsätter vi med för att ingen ska känna sig utanför eller att bli bortvald. De får också 
träna vidare på att kunna arbeta med vem som helst. 
 

● Aktiviteter och lekar med fokus på årskurs-sammanhållning vid lämpliga 
tillfällen. 
För att bibehålla sammanhållningen i årskursen. 
 

● Gemensam planering för PH och BG. Med frågor att diskutera och ev. övningar 
ex kring diskriminering, värdegrund och framtid.  
På A-lag diskuterar och planerar vi vad vi ska ta upp på ph och bg. Det kan röra sig 
om både långsiktiga mål eller aktuella/akuta händelser. Detta för att vi ska ha en 
samsyn och ett gemensamt ansvar för våra elever. 
 

● Diskussion om studiekultur och att “vara 9:a”. Sätta stämning på skolan, att 
vara störst, att vara förebilder osv. 
Vi startar upp med film och diskussion kring dessa frågor och det kommer att vara 
löpande under hela läsåret.  
Ex på att vara förebild kan vara att åk 9 elever berättar för åk 6 om vikten av ph eller 
redovisa ngt arbete de har fördjupat sig i. 
 

● Arbeta med jämställdhet och jämlikhet i samband med kurs. 
Det gör vi under hösten för att öka medvetenheten kring könsroller 
 

● Arbeta med etik och moral i samband med kurs. 
Det gör vi för att eleverna ska få reflektera kring sina val och dess konsekvenser. 

 



 

 
 

Övergripande åtgärder för hela skolan 
 

● Screening av alla nya elever 
För att kunna åtgärda i ett tidigt skede samt förekomma eventuella svårigheter 
 

● Elevhälsan möter upp i receptionen på morgonen 
För att bidra till en trygg stämning vid skoldagens start 
 

● Elevhälsan är med på aktivitetsdagar 
För att lära känna, trygga upp och se eleverna i andra sammanhang 
 

● Rastvärd med uppdraget “Veckans lek” 
För att kunna erbjuda en organiserad aktivitet och därmed förebygga konflikter 
 

● Elevrådsansvarig ansvarar för att skapa ett långsiktigt tänk kring elevrådet 
tillsammans med elevrådets styrelse 
För att eleverna ska få inflytande över skolans arbete 
 

● Skolans regler ses över och revideras, extra vikt läggs vid skojbråk och jargong 
För ökad trygghet och för att förebygga konflikter 

 

  

 



 

 

5. Följa upp och utvärdera 
Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna.  
De erfarenheter som arbetet har gett  används i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. 
 - Aktiviteter i kvalitetsplanen utvärderas  

Utvärdering och uppföljning sker dels på regelbundna möten mellan rektor och 
grundskolechef, samt vid de årliga enkätundersökningarna. 

Skolans uppföljning och utvärdering 

Nedan följer skolans tidigare resultat och framtida målsättning utifrån Trygghet och Trivsel. 
Dessa resultat har analyserats under tidigare rubriker. Målen kommer att följas upp och 
utvärderas i nästa års plan.  

Mål och resultat 

 
 

Kunskapsskolan Enköping Kunskapsskolan 

 
Utfall 
2020 

Mål  
19-20 

Utfall 
18-19 

Mål 
18-19 

Utfall 
17-18 

Utfall 
16-17 

Best 
practice  

18-19 
Genomsnitt 

18-19 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter (E) 

 80% 67% 80% 78% 74% 82% 65% 

Jag trivs i skolan (E) 
 85% 77% 90% 83% 83% 87% 76% 

Jag känner mig trygg i skolan (E) 
 90% 83% 95% 87% 86% 92% 81% 

Jag har studiero på 
lektionerna/undervisningspassen (E) 

 70% 60% 75% 65% 64% 78% 62% 

Mitt barn har studiero på 
lektionerna/undervisningspassen (F) 

 60% 44% 60% 48% 40% 69% 49% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 


