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Kommungemensam vision för alla kommunens skolor 
All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och             
annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter! 
Riktlinjerna i plan mot diskriminering och kränkande behandling grundar sig på           
bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling           
av barn och elever samt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot              
diskriminering och kränkande behandling. Denna plan mot diskriminering och kränkande          
behandling upprättas en gång per läsår och ställer krav på att vi ska förebygga och förhindra                
trakasserier och kränkande behandling samt en skyldighet att utreda omständigheterna när det            
kommit till personalens kännedom att ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller               
kränkande behandling. Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska också          
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan rektor och personal vid respektive enhet. 
Vi har som absolut mål och fokus att våra förskolor, familjedaghem, fritidshem samt skolor är               
fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppdraget är att arbeta för            
barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt mot diskriminering, trakasserier och            
kränkande behandling. 

Rektor har ordet 
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är ett mycket viktigt arbete. För att             
kunna göra sitt bästa och utvecklas på bästa sätt så behöver varje individ uppleva en trygg                
miljö där man har tillit till personerna runt omkring. I skolan är det vi vuxna som har ansvaret                  
för att alla ska uppleva en trygg och tillitsfull miljö, vilket är grunden för att man som elev                  
ska kunna inhämta kunskaper och nå så långt som möjligt utefter sina egna förutsättningar. 
 
Elevers synpunkter, såväl som vårdnadshavares, är viktiga för ett framgångsrikt arbete med            
att främja upplevelsen av trygghet och tillit. Mycket görs för att arbeta förebyggande och det               
är viktigt att vi vuxna också agerar snabbt då kränkningar inträffar.Vår ambition är att kunna               
ge alla, elever såväl som vuxna, ett bemötande som ökar denna upplevelse. 
 
 
 
Vi är ”Den lilla skolan med det stora hjärtat” vars miljö präglas av alla människors lika värde                 
och rättigheter, en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
 

Annelie Olsson,  
Rektor Gårdby skola 
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Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Skola F-6 och fritidshem 
 
Ansvarig för planen 
Annelie Olsson, rektor 
 
Läsåret: 2020/2021 
Planen gäller från: 2020-10-26 
Planen gäller till och med: 2021-10-01 
 
Handlingsplanen följs upp i januari samt i maj/juni i samband med det systematiska 
kvalitetsarbetet (SKA) och revideras i september/oktober. 

Övergripande målsättning  
- alla elever känner trivsel, trygghet och uppmuntras till lärande, 
- skolans förhållningssätt bygger på grundläggande demokratiska värderingar och 

genomsyrar undervisningen, i möten och andra aktiviteter, 
- våra elever har kunskaper om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och demokrati, 
- eleverna har en god kommunikativ förmåga och demokratisk kompetens, 
- skolans värdegrund omfattar oss alla och kommer till uttryck i vardagliga praktiska 

handlingar, 
- verksamheten är fri från diskriminering och kränkningar, 
- elever ses som individer med sina unika förutsättningar, 
- elever ses utifrån sina möjligheter istället för eventuella svårigheter som de befinner 

sig i.  

Lagar som reglerar arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling 

Diskrimineringslagen (2008:567,  SFS 2014:958) 1 kap. 1§ 
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika              
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk          
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller         
ålder.  
 
Skollagen (2010:800) 6 kap. 1§ 
Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.             
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 

Definitioner och begrepp 
Diskrimineringsgrunder 
Alla barn och elever ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller              
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet       
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eller uttryck samt ålder. Alla barn och elever har rätt att vistas i våra olika verksamheter utan                 
att utsättas för någon form av kränkande behandling. 
 
Diskriminering 
Diskriminering är när skolan behandlar ett barn/elev sämre än andra barn/elever och            
behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller        
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,        
sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 
 
Direkt diskriminering 
Med direkt diskriminering menas att ett barn/elev missgynnas och det har en direkt koppling              
till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till              
ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta               
program. 
 
Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som             
verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband                
med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan           
indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi                
behöver annan mat. 
 
Trakasserier och kränkande behandling 
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett barn/elevs           
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande           
behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller              
nedvärderande generaliseringar. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att ett barn/             
elev känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. 
 
Kränkande behandling 
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett barn/elevs            
värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för           
trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett              
barn/elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning            
och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier. Både personal och barn/elever kan             
agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. 
 
Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kan handla om beröringar, tafsningar,             
skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om              
sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. 

Är kränkande behandling samma sak som mobbning? 
Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett 
barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier 
vid upprepade tillfällen (Skolverket, 2020). 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobb
ning-och-diskriminering 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering


6 
 

Förbud mot repressalier  
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier (straff              
eller motåtgärder) på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta               
kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 
Det gäller även när ett barn/elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör               
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling (Skollagen 6 kap.11 §). 

Ansvarsfördelning 
Huvudmannen, eller den som huvudmannen utser, är skyldig att skyndsamt utreda           
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder            
som krävs för att förhindra framtida kränkning. Ansvaret är delegerat till rektor. 
 
Rektor har det övergripande ansvaret att se till att alla elever, personal och vårdnadshavare              
känner till skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hur det praktiska             
arbetet ska bedrivas och fördelas. Rektor som får kännedom om att en elev anser sig blivit                
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att             
anmäla detta till huvudmannen. Rektor har också ansvar för att händelsen utreds samt att              
vårdnadshavarna informeras. På Gårdbyskolan delegerar rektor ansvaret för dokumentation         
och utredning till berörd personal, i de fall då det handlar om kränkningar från annan elev.                
Skolledningen ansvarar för de fall där det handlar om kränkning från vuxen. 
 
All personal har ett ansvar att följa skolans plan, att ifrågasätta och reflektera kring de normer                
och värderingar som han/hon förmedlar i kontakten med eleverna. Man har ansvar för att ge               
omedelbar feedback till vårdnadshavare, mentor och skolledare om man upptäcker att någon            
elev utsätts/utsätter någon för trakasserier, kränkande behandling eller någon form av           
utanförskap. Vid misstanke om diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier har          
alla en skyldighet att anmäla det till rektor och starta en utredning. 
 
Alla elever bär ansvar för sitt eget beteende och sina handlingar. Om en elev upplever sig                
själv eller annan elev kränkt på något sätt vill vi att denne berättar det för någon vuxen. 
 
Alla pedagoger har ansvar för att föra samtal med elever gällande konflikter, kränkningar och              
andra händelser som uppstår. Mentorer ansvarar för ett fortlöpande värdegrundsarbete i sin            
klass samt för att informera vårdnadshavare om detta arbete. 
 
Trygghetsteam (bestående av kurator och pedagoger) ansvarar för skolans trygghetsarbete          
vilket innebär avstämningsmöten med skolans kamratstödjare samt att tillsammans med rektor           
och övriga pedagoger följa upp, utvärdera och analysera trygghetsarbetet.  
 
Skolsköterska ansvarar för att genomföra hälsosamtal med alla elever i förskoleklass, åk 2             
och åk 4. 
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Elevers, vårdnadshavares och personals delaktighet 
Eleverna görs delaktiga genom klassråd, fritidshemssamlingar och elevråd. 
Skolan genomför årligen en elevenkät riktad till åk 3, 5 och 6 med bl a frågor om trygghet och                   
trivsel. Vid utvecklingssamtal i åk f-6, hälsosamtal i fkl, åk 2 och 4 samt dagliga samtal vid                 
pedagogisk lunch framförs och diskuteras trivsel och mående. En kamratgrupp, bestående av            
två kamratstödjare/klass, finns knuten till skolans trygghetsteam. Här lyfter eleverna          
dilemman som de uppmärksammar under raster, bussresor eller i klassrum. 
 
Vårdnadshavare får kännedom om planen via Schoolsoft. I normalt läge ges vårdnadshavare            
möjlighet att diskutera planen vid föräldramöten. Pga risker med smittspridning av Covid-19            
genomförs inte föräldramöten rutinmässigt i nuläget. Vårdnadshavare ges möjlighet att lämna           
synpunkter via schoolsoft läsåret 2020/2021. 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling aktualiseras i enskilda ärenden. 
 
Personalen ser över planen och är delaktig i framtagande av ny plan vilket sker vid               
uppföljning och revidering, vid arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten, personalmöten och i         
elevhälsans möten. Personalen är delaktiga i det systematiska värdegrundsarbetet genom          
gemensamma uppföljningar av analyser av områden i behov av åtgärder, samt uppföljning av             
åtgärder utifrån underlag, planering och genomförande. 
 
Förankring av planen 

● Presenteras för och förankras hos all personal av skolledning. 
● Presenteras för och förankras hos elever som en naturlig del i undervisningen. 
● Presenteras via skolans hemsida samt bifogas som information i Schoolsoft till           

vårdnadshavare under höstterminen. 

Främjande och förebyggande insatser för att motverka       
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
Gårdby skolas arbetssätt innebär att tillgängligheten till lärare och andra vuxna på skolan är              
hög under en stor del av skoldagen. Att alla blir sedda är ett viktigt led i arbetet för                  
jämställdhet och mot diskriminering, kränkningar och trakasserier. En god kontakt med           
vårdnadshavarna är en förutsättning för det främjande och förebyggande arbetet. Det           
främjande arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå. 
 
Organisationsnivå - Skolledningen ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande           
behandling upprättas och att den systematiskt följs upp och utvärderas för nya åtgärder samt              
att den ingår i introduktionen av nyanställd personal. 
Rektor aktualiserar planen årligen vid varje terminsstart med all personal. Planen mot            
diskriminering och kränkande behandling är en stående punkt vid personalmöten. Skolan har            
ett upprättat trygghetsteam och elevhälsoteam som arbetar kontinuerligt med att fastställa,           
kommunicera, utveckla och förbättra rutiner i skolans trygghetsarbete. Skolan har rastvärdar           
som ska trygga raster och är markerade med gula västar. Skolan har gemensamma             
ordningsregler som följs upp kontinuerligt på alla nivåer. Regler synliggörs och utformas            
tillsammans med eleverna. 
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Gruppnivå - Vid varje terminsstart ska planen mot diskriminering och kränkande behandling            
aktualiseras med eleverna.  
Klassgemensamma aktiviteter som gynnar värdegrundsarbetet ska genomsyra uppstarten av         
terminen för att stärka inlärningsmiljön, trygghet och gemenskap. Undervisningen under          
terminerna ska ha inslag av övningar, diskussioner och gruppsamtal kring värdegrundsfrågor           
och kan ha inslag av kända situationer i vardagen eller uppkomna situationer i skolan,              
samhället och i världen. Pedagogisk personal äter med eleverna i matsalen. I kamratgrupp,             
fritidsråd, klassråd och elevråd diskuteras regelbundet trygghetsfrågor. 
 
Individnivå - Skolsköterska genomför hälsosamtal. Elevhälsoteamet sammanställer       
överlämningar från avlämnande förskolor och skolor gällande nya elever. Lärare är           
uppmärksamma på elever som visar tecken på alla former av utsatthet eller utsättare och              
pratar enskilt med elever och vårdnadshavare. Detta dokumenteras och lämnas till rektor. 
Vid utvecklingssamtal kan den psykosociala situationen lyftas. Alla lärare/mentorer går          
igenom planen mot diskriminering och kränkande behandling med sina elever, diskuterar,           
tydliggör begrepp och gör den förståelig med hänsyn till mognadsnivå och förmåga. 

Metoder för kartläggning och utvärdering 

Uppdraget är att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att kartlägga, följa upp och           
utvärdera genomförs under läsåret 2020/2021: 

- elevenkäter 
- utvärdering i trygghetsteamet 
- mentorssamtal vid behov 
- utvecklingssamtal 
- analys av tillbud/olycksfall/incidentrapportering 
- gruppuppgifter av kartläggande karaktär  
- analys av händelse kränkande behandling/anmälan till huvudman 
- riskanalys av de sju diskrimineringsgrunderna 
- loggböcker/reflektionsböcker  
- analys av NP 
- analys av betyg 
- elevintervjuer för kartläggning av otrygga platser 
- elevintervjuer för uppföljning av arbetet med diskrimineringsgrunderna 
- uppföljning i elevhälsoteam 
- överlämningar (ny verksamhet, nytt stadie, ny skola) 

Rutin för åtgärder vid diskriminering, trakasserier eller annan 
kränkande behandling 

Rutin för anmälan och utredning 
Den som upptäcker att en elev kränkts rapporterar det till ansvarig skolledare genom att              
blanketten Anmälan om kränkande behandling fylls i och lämnas till skolexpeditionen.           
Ansvarig skolledare undertecknar och skickar till huvudmannen. 

 
Den som uppmärksammar kränkningen gör utredning av händelsen och dokumenterar den på            
blanketten Utredning och åtgärder i samband med trakasserier och kränkande behandling.           
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När utredningen och åtgärderna är avslutade så lämnas dokumentationen till skolexpeditionen           
och ansvarig skolledare meddelar detta till huvudmannen. 
 
Rutin för uppföljning 
Elevärenden följs upp i möten med elevhälsoteamet tillsammans med trygghetsteamet. 
En kartläggning av problemen på skolan ska göras regelbundet eller då ett nytt             
problemområde upptäcks. Riskanalys för de sju diskrimineringsgrunderna ska användas för          
att åtgärda. Skolledning och elevhälsoteam ser över rutiner och regler inför varje nytt läsår.              
Rutiner och bestämmelser diskuteras med personal, vårdnadshavare och elever. Nya insatser           
görs vid behov. 

Arbetsgång 
När elever kränks av andra elever 
På delegation av huvudmannen ska skolan skyndsamt anmäla, utreda och vidta åtgärder.            
Rektor, eller den rektor utser ansvarar. Personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att             
följa upp den misstänkta kränkningen med inblandade elever. Arbetsgång och ansvar på            
Gårdby skola: 
 

1. Personal som gjort iakttagelser eller tagit emot uppgifter om kränkande behandling           
dokumenterar den kränkande behandlingen på avsedd blankett och överlämnar till          
rektor som anmäler till huvudman.  
 

2. Utredning av kränkningen startar omedelbart och dokumenteras på avsedd blankett.          
Utredningens omfattning beror helt på omständigheterna i det enskilda fallet.          
Vårdnadshavare för berörda elever skall kontaktas och informeras om händelsen och           
att skolan arbetar med händelsen. Den som uppmärksammat kränkningen samråder          
med mentor kring vem som kontaktar vårdnadshavare. Om mentor är frånvarande           
dagen för händelsen sker inget samråd, den som uppmärksammat kränkningen          
kontaktar då hemmet. I samråd beslutas även vem som tar ansvar för utredningen. 
 

3. Den som ansvarar för utredningen tar fram åtgärder som leder till att kränkningarna             
upphör i förekommande fall i samarbete med personal i skolans trygghetsteam.           
Utredning och åtgärder dokumenteras på avsedd blankett och överlämnas till rektor. 

 
4. Vid behov sammankallas till möte med vårdnadshavare, personal och rektor. 

 
5. Den som är ansvarig för utredningen ska följa upp och utvärdera insatta åtgärder.             

Utvärderingen dokumenteras på avsedd blankett.  
 

6. Vid uppföljningssamtal med samtliga berörda avgörs om nya åtgärder ska upprättas           
eller om nytt möte skall bokas in. I annat fall avslutas ärendet. Rektor dokumenterar              
på blankett Anmälan om kränkande behandling och delger huvudmannen. 

 
Rektor sammanställer och går igenom befintliga anmälningar och utredningar kontinuerligt.          
Detta för att kartlägga om det finns något mönster bland utsatta elever som inte              
uppmärksammats tidigare. Om rektor vid genomgång får fram dold upprepad kränkning ska            
åtgärder vidtas omgående enligt ovanstående rutiner. 
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När elev blir kränkt av vuxen 
Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling             
av vuxen följs nedanstående plan: 
 

1. Händelsen anmäls till rektor som anmäler till huvudman. 
 

2. Vårdnadshavare kontaktas. 
 

3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Rektor dokumenterar och återkopplar           
till huvudman.  
 

4. Rektor följer upp ärendet med eleven och dess vårdnadshavare. 
 

5. Rektor har regelbundna uppföljningssamtal med berörd personal. 
 
Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef, verksamhetschefen. Elevens            
vårdnadshavare kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen         
(www.skolinspektionen.se/BEO). 

Åtgärder 
Åtgärder för den som är utsatt: 

- Skolans trygghetsteam knyts till eleven, uppsyn vid raster förstärks. 
- Samtalsstöd. 
- Kontinuerlig uppföljning av elevhälsoteamet. 

 
Åtgärder som kan bli aktuella för den som utsätter: 

- Skolans trygghetsteam knyts till eleven, uppsyn vid raster förstärks. 
- Kontakt med BUP. 
- Anmälan till socialtjänsten. 
- Anmälan till polis. 
- Avstängning från skolan. 

Uppföljning och utvärdering av mål läsåret 2019/2020 

Resultat och analys av jämställdhetsplan 
De strategier som angavs för att utveckla området är genomförda. Pedagogerna känner sig             
stärkta i sitt ledarskap och sitt förhållningssätt. Det finns en större medvetenhet kring             
jämställdhetsfrågor. Man analyserar undervisning, läromedel och tilltal i högre grad utifrån           
detta perspektiv med en strävan efter att använda könsneutrala uttryck. Analys: I vårt arbete              
strävar vi efter att uttrycka oss könsneutralt och att ha höga förväntningar på varje elev utifrån                
deras förutsättningar.  
Utfallet tyder på att strategier har haft effekt. Det finns en ambition och vilja att fokusera på                 
vidareutveckling inom området.  

http://www.skolinspektionen.se/BEO
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Resultat och analys av utfallet på elevenkät vt 2020 
I årskurserna 3-5 anger 88% av eleverna att de känner sig trygga i skolan (76% av eleverna                 
har svarat stämmer helt, 12% av eleverna har svarat stämmer till stor del). 94% av eleverna i                 
dessa årskurser upplever att lärare ser till att eleverna följer skolans ordningsregler (70% av              
eleverna har svarat stämmer helt, 24% av eleverna har svarat stämmer till stor del).  
I åk 6 anger 95% att de känner sig trygga i skolan (81% har svarat stämmer helt, 14% av                   
eleverna har svarat stämmer till stor del). 94% kände att lärarna såg till att ordningsreglerna               
följs i skolan (70% har svarat stämmer helt, 24% har svarat stämmer till stor del).  
Även upplevelsen av studiero är god bland eleverna på skolan. I åk 3-5 anger 80% av                
eleverna (35% har svarat stämmer helt, 45% har svarat stämmer till stor del) och i åk 6 anger                  
81% av eleverna ( 35% har svarat stämmer helt, 48% har svarat stämmer till stor del) att de                  
upplever att de har mycket god studiero. 
 
Resultatet ligger på höga nivåer vilket tyder på att insatser som genomförs har effekt. Insats               
att ha förbud mot skojbråk kan ha påverkat resultatet. Det finns en samsyn kring arbetssätt               
som leder till att elever i relativt hög grad uppfattar arbetssätten som konsekventa. Ambition              
är dock att nå 100 %. När det gäller studiero har kooperativa metoder effekt. Det behövs ett                 
tydliggörande av ordet studiero och vad det innebär för att skapa samsyn i elevgrupperna och               
tillsammans med lärarna.  
Det finns även en samsyn kring ordningsregler bland lärarna. Skolan har blivit bättre på att               
återkoppla till eleverna att man tagit tag i konflikten och pratat med samtliga parter som varit                
inblandade. 

Resultat och analys av antalet anmälningsärenden gällande kränkande        
behandling 
Den vanligaste formen av kränkningar på Gårdby skola är verbala. Under läsåret 19/20             
förekom det åtta fall av verbala kränkningar. Bland utsättarna var fördelning av kön relativt              
jämn, fem var pojkar och tre var flickor. Bland de utsatta var det fyra flickor och fyra pojkar.                  
Det inkom tre anmälningar om fysiskt våld. 2/3 av utsättarna var killar och 3/3 utsatta var                
killar. Det berättar att enligt dessa siffror fanns det ingen tjej som varit utsatt för fysiskt våld                 
på Gårdby skola föregående läsår. Det inkom ett ärende som hade inslag av både fysiskt våld                
och verbala kränkningar. Där var utsättaren kille och den utsatta flicka. Inga anmälningar som              
var skrivna handlade om hot om våld.  
Det går att tyda av resultatet att kön har haft liten inverkan på kränkningsärendena då både                
pojkar och flickor finns representerade som både utsättare och utsatt i ungefärliga lika stor              
utsträckning. Utifrån detta kan man tolka det som att personal är relativt opåverkade av kön               
vid anmälningsärenden. Detta kan vara ett resultat av det jämställdhetsarbete som påbörjats på             
skolan.  
Misstanke finns om ett mörkertal gällande verbala kränkningar och arbetet med att hitta fler              
händelser och sedan åtgärda dessa är ständigt pågående.  
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Det har även förekommit ett fåtal fysiska konflikter på skolan. Som en del i arbetet med att                 
minska dessa konflikter har skojbråk förbjudits, rastvärdssystemet förbättras och rastboden          
införts.  
Det finns ingen märkbar skillnad på anmälningar mellan låg- och mellanstadiet. På lågstadiet             
skedde fem kränkningar och på mellanstadiet sju. På båda stadierna var verbala kränkningar             
det mest vanliga som anmäldes. Även detta tyder på att Gårdby skola ser och agerar på                
verbala kränkningar på raster och i klassrummet.  

Resultat och analys av genomförda åtgärder kopplade till        
diskrimineringsgrunderna 
Kön 
Diskussioner och jämförelser utifrån olika perspektiv kring texter och bilder i den litteratur             
som används i skolarbetet har förekommit i större utsträckning och har blivit en inarbetad              
rutin. Insatserna för att minska skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor har inte haft               
förväntad effekt. I årets plan ligger ett fördjupat fokus på detta område. Insatsen att fördjupa               
personalens kompetens i likabehandling och jämställdhet har påbörjats och till viss del            
medfört ett förändrat sätt att tänka. Kunskaperna har till viss del kommit eleverna till del, men                
behöver fördjupas ytterligare. 
 
Etnisk tillhörighet 
Insatsen att uppmärksamma olika kulturer och högtider har påbörjats. På fritidshemmet delar            
eleverna med sig av språkkunskaper och erfarenheter. Elevers olika kulturella rötter kan            
uppmärksammas i högre utsträckning i planering av undervisningen. 
 
Religion eller annan trosuppfattning 
I planeringen av undervisningen tillsammans med elever diskuteras vilka högtider från olika            
religioner som ska uppmärksammas. På fritidshemmet arbetar man med ljudsagor från olika            
kulturer. 
 
Funktionsnedsättning 
Insatserna har fokuserat på en tillgänglig undervisning. Lokaler har fått en översyn och             
upprustning för att möta alla elevers behov. Personal har även genomgått           
kompetensutveckling inom området. Arbete med att minimera risker att elever exkluderas då            
det är schemabrytande aktiviteter har påbörjats men inte fastställt i rutin. 
 
Sexuell läggning 
En ökad medvetenhet hos personalen finns kring vilket språk man använder i bemötandet av              
elever samt ett ökat normkritiskt förhållningssätt. 
 
Ålder 
Insatser för att arbeta åldersöverskridande pågår. Simträning sker utifrån kunskaper. Julpyssel           
genomförs i åldersblandade grupper. På fritidshemmet är äldre elever mentorer för yngre och             
aktiviteter genomförs i åldersblandade grupper.  
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Analys av resultat 
Att enheten har en homogen elevsammansättning har gjort att vissa diskrimineringsgrunder           
har fått lite uppmärksamhet. Inom de områden där insatser varit tydligare har såväl             
personalens som elevernas medvetenhet ökat. 
Eftersom diskrimineringsgrunderna har fått ett eget fokus i likabehandlingsplanen har det           
varit en ögonöppnare för vilka områden som behöver utvecklas. Vi ser att fokuset har              
inneburit att vissa insatser har haft effekt på kunskapsutveckling, social utveckling och            
undervisning medan vissa insatser inte arbetats med tydligt och målmedvetet. Den stora            
övergripande insatsen har skett i form av fortbildning i sex- och samlevnad (livskunskap)             
vilken fick avbrytas under vårterminen. Kursen slutförs  under ht 2020. 
 
 
 

Gemensamma mål för läsåret 2020/2021 

Förebygga och motverka kränkande behandling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mål Aktivitet Uppföljning Mätverktyg 

Ingen ska utsättas 
för kränkande 
behandling. 

Nolltolerans mot 
skojbråk. 
Uppmärksamma och 
diskutera maktlekar, 
maktstrukturer samt 
klassrumshierarkier. 
Kollegialt lärande 
kring boken; 
Lärandets ordning och 
reda : ledarskap i 
klassrummet 
(Samuelsson, 2017) 

EHT 
Arbetslagsmöten 
Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SKA) - april, 
augusti, december 

Antal 
kränkningsärenden 
 
Elevintervjuer 

https://www.bokus.com/bok/9789127818323/larandets-ordning-och-reda-ledarskap-i-klassrummet/
https://www.bokus.com/bok/9789127818323/larandets-ordning-och-reda-ledarskap-i-klassrummet/
https://www.bokus.com/bok/9789127818323/larandets-ordning-och-reda-ledarskap-i-klassrummet/
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Förebygga och motverka diskriminering och trakasserier 
Kön: 

 
Könsöverskridande identitet eller uttryck: 

  

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Mätverktyg 

Pojkar når inte lika 
högt meritvärde som 
flickor. 

 

 

Skolans och 
samhällets 
förhållningssätt till 
pojkars skolgång. 

Undervisningens 
utformning. 

Litteraturstudier och 
kollegialt lärande; 
Pojkar i skolan : vad 
lärare och andra 
vuxna behöver veta för 
att fler pojkar ska 
lyckas i skolan 
(Zimmerman, 2019) 

Skapa en stark 
pluggkultur på skolan. 

Utforma en 
undervisning som i 
högre grad gynnar 
pojkars 
kunskapsutveckling. 

NP 

Terminsbetyg 

Screeningtester 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Mätverktyg 

Att eleverna inte 
vågar vara sig själva, 
känner sig utpekade 
och/eller kränkta.  

Rädsla för att få 
kommentarer om 
man går utanför 
traditionella 
könsnormer. 

Pedagogers 
vokabulär kring 
manligt och 
kvinnligt. 

Medvetet 
värdegrundsarbete = 
allas lika värde, med 
diskussioner som 
berör könsnormer 
och könsidentitet. 

Reflektionsböcker. 

Reflektion, diskussion, 
kollegialt lärande = 
självvärdering, vid 
arbetslagsmöten. 

Elevintervjuer. 
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Etnisk tillhörighet: 

 
Religion eller annan trosuppfattning: 

  

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Mätverktyg 

Elever får inte 
möta elever från 
annan etnisk 
tillhörighet. 

 

 

En homogen skola där 
det förekommer få 
personer med annan 
etnisk tillhörighet. 

 

Medvetna val av 
material och bildstöd 
som synliggör olika 
etniska tillhörigheter. 

 

Reflektion, diskussion, 
kollegialt lärande = 
självvärdering, vid 
arbetslagsmöten. 

Elevintervjuer. 

Elever uttrycker 
rasistiska åsikter. 

 

Brister i 
värdegrundskunskap. 

Reflekterar inte över 
vad ord står för eller 
betyder för mottagare. 

 

Medvetet 
värdegrundsarbete = 
allas lika värde, med 
diskussioner som 
berör etniska 
markörer såsom 
hårfärg, hudfärg, 
språk, klädsel... 

Reflektion, diskussion, 
kollegialt lärande = 
självvärdering, vid 
arbetslagsmöten. 

Elevintervjuer. 

 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Mätverktyg 

Elever får inte möta 
elever med annan 
trosuppfattning än 
den traditionellt 
kristna. 

Endast kristna 
högtider och 
traditioner 
uppmärksammas på 
skolnivå. 

En homogen skola 
där det förekommer 
få personer med 
annan 
trosuppfattning än 
den traditionellt 
kristna. 

Uppmärksamma och 
samtala om högtider 
och traditioner ur 
samtliga 
världsreligioner.  
 

Medvetna val av 
material och bildstöd 
som synliggör olika 
religiösa traditioner 
och högtider. 

Reflektion, 
diskussion, kollegialt 
lärande = 
självvärdering, vid 
arbetslagsmöten. 

Elevintervjuer. 
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Funktionsnedsättning: 

 
Sexuell läggning: 

 
Ålder: 

 
Uppföljning och utvärdering  av mål och åtgärder sker löpande under läsåret 2020 - 2021 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Mätverktyg 

Genomförande av 
aktiviteter som 
exkluderar någon på 
grund av 
funktionsnedsättning. 

Kunskapsbrist. 

Oreflekterat 
förhållningssätt. 

 

Planera för att alla 
aktiviteter inkluderar alla. 

Arbetslagsdiskussioner 
kring vilka behov av 
förhållningssätt elever i 
arbetslaget har. 

Åtgärder skrivs in i 
framåtsyftande planering. 

Analys av 
åtgärdsprogram 
och framåtsyftande 
planering. 

Elevintervjuer. 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Mätverktyg 

Att samtal om olika 
sexuella läggningar 
uteblir. 

Att språkbruk och 
användande av 
skällsord kopplade till 
sexuell läggning inte 
uppmärksammas. 

Brister i 
värdegrundsarbetet 
och elevers 
värdegrundskunskap.
Reflekterar inte över 
vad ord står för eller 
betyder för 
mottagare. 

Medvetet 
värdegrundsarbete = 
allas lika värde, med 
diskussioner som 
berör sexuell 
läggning och 
språkbruk. 

 

Elevintervjuer. 

 

Att man utgår från 
kärnfamiljen som 
norm.  

Använder ibland 
oreflekterat uttryck 
som “ta hem detta 
till mamma och 
pappa”.  

Diskussion och 
tillämpning av 
lämpligare språkbruk.  

 

Elevintervjuer. 

 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Mätverktyg 

Det kan bli tydligt för 
eleverna vid 
gruppindelning att det 
spelar roll hur gammal 
man är. 

Tillämpning av 
åldersindelade 
grupperingar. 

Slumpa 
gruppindelning helt 
oberoende av ålder. 

Personalen 
reflekterar efter och 
inför varje tillfälle. 

Elevintervjuer. 
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Exempelförklaringar för diskrimineringsgrunderna 
 
Kön delas upp i pojke – flicka men det finns många olika biologiska kön. Indelning kallas för                 
biologiskt kön. 
 
Könsidentitet. Jag kan vara född som flicka enligt biologin men identifiera mig som pojke –               
alltså är jag en pojke. 
 
Könsuttryck är de medel en person använder sig av för att uttrycka sitt kön. Det kan handla                 
om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera. Det kan också             
innebära ett sätt att uttrycka ett annat kön än det biologiskt medfödda. 
 
Etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella              
eller etniska ursprung. 
 
Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning t ex gudar, andar. 
 
Trosuppfattning kan liksom religion definieras som ett "tankesystem som försöker ge           
kunskap om det vi inte kan uppleva med våra sinnen och vårt rationella tänkande". En               
trosföreställning är ett vidare begrepp än religion och behöver inte alls ha med andlighet att               
göra. 
 
Sexuell läggning. Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer har, som man blir kär i                
och attraherad av. Man har rätt att älska och vara tillsammans med vem du vill. Tre vanliga                 
sexuella läggningar är heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet. HBTQ står för orden          
Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queer. Transperson innebär oftast att man inte          
känner dig som det kön man tilldelades när man föddes. Queer betyder att man inte gillar de                 
oskrivna regler som finns om kön, relationer och sexuell läggning. Det kan till exempel vara               
att man inte vill säga att man har en särskild sexuell läggning eller ett särskilt kön. 
 
Funktionsnedsättning är en viss eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk,            
sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, eller en kombination av dessa.          
Individens förmåga ställs då i jämförelse med den genomsnittliga funktionen hos           
befolkningen. Nedsättningen är inte alltid synlig som t ex glasögon och rullstol utan ges              
uttryck på annat sätt.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Religion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rationalism
https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4nkande
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heterosexualitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisexualitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sensorisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nslor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingsbetingad
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