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Plan mot diskriminering och 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.

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.

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.

Kartlägga/ Undersöka
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.

● Skolan undersöker svaren på de frågor i den årliga företagsgemensamma enkäten
som handlar om trygghet och trivsel.

● Skolan kartlägger tidigare anmälningar utifrån diskrimineringsgrunderna (individnivå/
basgruppsnivå/ organisationsnivå)

● Skolan kartlägger tidigare anmälningar om kränkning och trakasserier (individnivå/
basgruppsnivå/ organisationsnivå)

● Skyddsombudet på skolan sammanställer elevskyddsombudens bild av den
psykosocialamiljön genom samtal

● Skyddsombudet på skolan lämnar information till eht om den psykosocialamiljön

● elevhälsoteamet tittar på den samlade bild de har av den psykosocialamiljön på
skolan utifrån ex trygghetssamtal, besök i arbetslag/ ämneslag (organisationsnivå)

● Skolsköterskan ger Input från hälsoenkäter/ hälsosamtal på ett elevhälosteamsmöte

● Skolan gör en översyn över skolans ordnings- och trivselregler

● Den  psykosociala miljön diskuteras på APT utifrån huvudmannens kartläggning på
organisationsnivå



Utvärdering och analys utifrån resultat och statistik

Kunskapsskolan Nackas enkätresultat utifrån Trygghet och Trivsel läsåret 20/21

Kunskapsskolan Nacka Kunskapsskolan

Mål
22-23

Utfall
21-22

Mål
21-22

Utfall
20-21

Genomsnitt
21 - 22

Lärarna i min skola bryr sig
om vad jag tycker och tänker.
(E)

67% 58% 65% 64% 67%

Jag trivs i skolan (E)
80% 75% 80% 78% 76%

Jag är trygg i skolan (E)
85% 79% 85% 82% 80%

Jag har studiero (E)
63% 62% 63% 63% 61%

Mitt barn trivs i skolan (F)
82% 82% 82% 82% 81%

Skolan har bra lärare (F)
85% 77% 90% 88% 83%

Eleverna på mitt barns skola
behandlar varandra med
respekt (F)

80% 75% 80% 79% 63%

Analys av läsåret 2020/2021 och beskrivning av plan för 2021/2022

Enligt Kunskapsskolans egen elevenkät har elevernas upplevelse av trygghet sjunkit vilket
gör att vi kommer jobba mycket mer med att stärka studiero och trygghet enligt vår
kvalitetsplan det här året. Däremot när vi jämför oss med hela Nacka kommuns skolor i “
Våga visa” i årskurs 8 anser 93 % av våra elever att de känner sig trygga i skolan i
jämförelse med 86 % i Nacka.  85 % av våra elever i årskurs 8 anser i samma enkät att
eleverna i på min skola respekterar varandra vilket är 66 % i kommunen. 72 % av våra
elever i årskurs 8 anser att de kan fokusera på skolarbetet på lektionerna vilket är 69 % i
Nacka. 85 % av våra elever i årskurs 8 anser att skolan arbetar mot kränkande handlingar till
skillnad från 70 % i kommunen.

Vi har genom verktyget draft-it hittat rutiner för att anmäla kränkningar. Detta har fungerat väl
och vi har även startat ett trygghetsteam.

Psykosocial miljö

Elever uttrycker att det är lugnare här än på tidigare skola och elever är nöjda med
Kunskapsskolans pedagogiska modell. Vid skolsköterskans samtal har det framkommit att
flertalet elever känner att de inte når sina höga betygsmål.



I de obligatoriska kuratorssamtalen med år 7 och 9 så är det generella intrycket att eleverna
trivs och känner sig trygga med de flesta av sina undervisande lärare och andra elever. De
kan identifiera ett par elever i varje åk som inte verkar ha vänner och som ofta sitter
ensamma. Den bilden bekräftas av skolans kamratstödjare som också nämner dessa elever.
På träffarna med kamratstödjarna pratar vi om hur vi kan hjälpa ensamma elever att bli en
del av gemenskapen och de får strategier för hur de kan hantera det i exempelvis matsalen
eller i basgruppsrummen. I vissa enstaka fall har dessa insatser hjälpt och de ensamma
eleverna verkar ha hittat någon vän. Dock är det fortfarande en handfull elever på skolan
som sitter ensam på raster och som inte verkar ha någon vän här.

Skolans ordningsregler fungerar bra men det kan bli ännu lugnare i skolans matsal. I de
obligatoriska kuratorssamtalen framgår också att de lärare som är bra på upprätthålla
ordning och samtidigt skapa trygghet ofta är mer omtyckta.

Åk 6 och 7 har flest anmälda kränkningar. Det beror till stor del troligtvis på att ungdomarna i
dessa årskurser generellt är mer osäkra. Det kommer många nya elever i år 6 och i år 7 till
oss från olika skolor och de har med sig olika erfarenheter. Det tar ett tag innan de blir trygga
i vår skola. De är ofta osäkra på sig själva och andra jämnåriga och vill passa in och tillhöra
någon grupp, samtidigt som de ska lära sig hur den nya skolan fungerar. Vi har mycket att
vinna på att lägga tid och kraft på att jobba med grupperna och individerna för att skapa den
kultur för samvaro och studier vi vill ha. Exempelvis genom värderings- och gruppstärkande
övningar. Vi behöver vara extra tydliga  med ordningsregler med de yngre årskurserna
samtidigt som vi skapar relationer och visar vänlighet  för att skapa trygghet.

Vi tror att det sker kränkningar även i de högre årskurserna men att det inte är lika tydligt
längre då eleverna blir äldre. Vi tror att det sker mer subtilt och blir svårare för oss att
uppfatta och ta tag i. Det förstärker ännu mer vikten av att skapa relation och trygghet då
eleverna är yngre så att de känner förtroende att berätta för oss då kränkningar sker även då
de blir äldre.

Vi ser risker när större grupper nya elever i årskurs 6 och 7 börjar hos oss. Då behöver vi
fortsätta lägga mycket kraft på att förhindra kränkningar, agera direkt om kränkningar
uppkommer och arbeta med värderingsövningar och med att implementera skolans regler.

Vi vet att hur viktigt det är med trygghet och trivsel i skolan för att  eleverna ska må bra och
vara studiemotiverade. Att arbeta för att öka trygghet och trivsel är därför viktigt.

Detta är speciellt viktigt med nya elever då de många gånger till en början känner sig osäkra
i miljön där både andra elever, lärare och även arbetssättet kan vara okänt för dem. Vi vill att
de så snabbt som möjligt ska komma över den känslan, risken är annars att elever som inte
trivs byter skola och det vill vi förhindra. Vi har ett gott förebyggande arbete för att främja
trygghet och trivsel. Vi ordnar olika trivselaktiviteter och relationsstärkande övningar i
basgrupperna.  De veckovisa Ph-samtalen främjar också dessa syften. Elever med en bra
relation till sin handledare känner sig tryggare. Vi har under året arbetat med att förstärka
relationer mellan elev och medarbetare samt öka elevernas upplevda nytta av Ph-samtalen
genom fortbildning för lärare och uppföljning i arbetslagen. Nya elever som börjar under
läsåret samt nyanlända elever har minst ett samtal med kurator för att fånga upp eventuella
hinder för elevens trivsel på skolan. Vi vill också öka elevernas trivsel och trygghet
ytterligare.



Skolans främjande arbete

Vi har anordnat hela eller halva temadagar för hela årskurser. Syftet är att öka känslan av
samhörighet i grupperna men också att träna sig på att diskutera och uttrycka värderingar.

Kurator hade 5 pass med varje basgrupp i årskurs 7 med olika innehåll. Teman som tas upp
kan vara exempelvis stress, grooming, självförtroende,kärlek/samtycke och diskriminering.

Rektor och kurator träffade tillsammans och var för sig samtliga basgrupper i år 6 och
pratade om kränkningar och planen för åtgärder.

Kamratstödjare och elevråd har träffats regelbundet.

Skolsköterskan hade hälsosamtal med  år 8 och träffade hela år 6 för ett kortare samtal.  År
7 och 9 träffade kuratorspraktikanterna för enskilda samtal. På det sättet säkrar vi upp att
samtliga elever på skolan får ett samtal med någon ur elevhälsoteamet varje år.

Ph samtal med handledaren sker så gott som varje vecka.

Lärarna genomför övningar och aktiviteter på samlingarna.

Vi genomförde “Nacka Kampen” och andra skolkulturstärkande dagar.

Mål och åtgärder

Kunskapsskolan Nackas mål vid trakasserier och kränkande behandling är baserade och
framtagna utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är ett uppträdande som
kränker någons värdighet och har samband med någon av nedanstående
diskrimineringsgrunder.

● Etnisk tillhörighet
Mål: diskriminering och eller trakasserier på grund av etnisk tillhörighet skall inte
förekomma vid Kunskapsskolan. Alla elever skall ha samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter vid Kunskapsskolan oavsett etnisk tillhörighet och skall mötas med
respekt av alla.

● Religion eller annan trosuppfattning
Mål: nolltolerans- respekt för andras religioner. Sexuell läggning Mål: nolltolerans-
ingen skall i ord eller handling kränkas för sin sexuella läggning

● Funktionshinder
Mål: elever med funktionshinder skall ha samma möjlighet att erbjudas skolgång.

● Kön
Mål: män och kvinnor har lika värde.

● Könsöverskridande identitet:



Mål: Nolltolerans. Ingen skall i ord eller handling kränkas för könsöverskridande
identitet eller uttryck

● Ålder
Mål: Ingen skall i ord eller handling kränkas för sin ålder. Med ålder menas uppfylld
levnadslängd. Alla omfattas av diskrimineringsgrunden ålder.

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.

Plan för aktiviteter, åtgärder och processer för att förebygga
kränkningar/diskriminering 2022/2022

Övergripande
Mål

Aktiviteter och processer Ansvarig Utvärdering

Trivsel - Följa upp trivsel på PH-samtal
- Jobba med grupperna för att öka

samhörighet och trygghet. Stärka
relationer.

- Faddrar till nya elever
- Handledare ringer vh 3 ggr/termin
- Tidigt fånga upp problematisk

skolfrånvaro. Kalla till möten med
vh och hitta lösningar.

Arbetslag
Rektor
Kurator
Handledare
Arbetslagen
EHT



Ordningsregler - Alla medarbetare ska se till att
alla elever följer ordningsregler

- Ordning i matsalen

PH-ansvarig
Arbetslagsled
are
Skolledning

Värderingar Värderingsövningar på Bg en fast dag i
veckan

Arbetslaget

Samarbete Samarbetsövningar regelbundet på BG Handledare

Samarbete Nackakampen i tvärgrupper “Nackakamps
gruppen”

Gemensamma mål i årskursen och fira
framgångar kopplat till årskursen

Arb.lagsledare

Trivselsamtal med alla nya elever Kurator

Trivselaktiviteter under året i årskursen Arb.lagsledare

Tydlig gemensam struktur med metoder
på workshop

Ämnesansvari
ga

Placering i klassrummen. Läraren
bestämmer placering

Alla lärare



Om det inte fungerar

Om du som elev inte tycker att det fungerar, om vi på skolan inte lyssnar eller gör fel, ska du
prata med dina föräldrar. Det är då viktigt att dina föräldrar kontaktar skolan för att vi ska
kunna lösa problemet tillsammans.

Tycker ni trots det att skolan har gjort fel, ska ni anmäla det till Barnombudsmannen (BEO).
Mer information får du på Skolinspektionens hemsida
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/ Mejladress: beo@skolinspektionen.se.

Kontaktuppgifter:

Rektor: Christopher Adermark christopher.adermark@kunskapsskolan.se

Kurator: Maria Stephenson maria.stephenson@kunskapsskolan.se
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