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Plan mot diskriminering och kränkande behandling – 
Storsjögymnasiet 
Planen gäller för perioden: 2017-01-01 – 2017-12-31 

Planen ska utvärderas senast 2018-01-31 Ansvar: Likabehandlingsgruppen 

Inledning 
Storsjögymnasiets vision är att skapa en trygg och säker skolmiljö, fri från diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. 

Syfte 
Likabehandlingsarbetet har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och handlar om att främja 

alla elevers lika rättigheter och möjligheter, samt att motverka diskriminering utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna.  Arbetet handlar också om att förebygga kränkande behandling och 

trakasserier. 

Likabehandlingsarbetet är ett arbete som syftar till att implementera FN:s barnkonvention i skolan. 

Eleverna på skolan har, precis som de anställda på skolan, ett rättsskydd.  

Vad säger styrdokumenten? 
Enligt diskrimineringslagen 1 och skollagen 2 skall skolorna bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete 

och årligen upprätta en plan för detta. Även Diskrimineringsombudsmannen (DO) lyfter fram vikten 

av att ett kontinuerligt, systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete bedrivs på skolorna, samt 

den centrala roll som den årliga ”Planen mot diskriminering och kränkande behandling” har i detta 

arbete3. 

Enligt DO bör ”Planen mot diskriminering och kränkande behandling” innehålla följande: 

- Utvärdering av förgående års insatser 

- Resultat och analys av slutsatserna från utförd kartläggning bland eleverna 

- Översikt av planerade insatser för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter 

- Översikt av planerade insatser för att förebygga trakasserier och kränkande behandling 

- Vilka som ansvarar för planerade insatser och åtgärder, när det planerade insatserna och 

åtgärderna ska genomföras, samt hur det ska följas upp 

- Rutiner för hur Storsjögymnasiet ska arbeta med att utreda, åtgärda och dokumentera 

trakasserier eller kränkande behandling elever emellan  

- Rutiner för hur Storsjögymnasiet ska arbeta med att utreda, åtgärda och dokumentera när 

personal utsätter elever för trakasserier eller kränkande behandling 

- Information till eleverna hur de går tillväga för att anmäla diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling  

- Information om personal och rektors anmälningsplikt, samt hur denna fullgörs. 

                                                           
1 Diskrimineringslagen (2008:567)  

2 Skollagen (2010:800) kap 6, §8 

3 Lika rättigheter i skolan – handledning, Diskrimineringsombudsmannen, s. 17 
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Begrepp 
Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?  

Det finns sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet, ålder, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder, vare sig det 

rör sig om fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar. 

Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier 

eller genom kränkande behandling.  

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Eftersom diskriminering handlar om 

missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan är det 

huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte 

diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.  

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande 

behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan 

vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i 

verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel 

uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna 

kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka 

tillfällen eller vara systematiska och återkommande.  

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon 

eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 

diskrimineringsgrunderna.4 

  

                                                           
4 Skolverkets allmänna råd för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling.  
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Ansvar och delaktighet i likabehandlingsarbetet 
Likabehandlingsgruppen ansvarar för likabehandlingsarbetet vid Storsjögymnasiet. I gruppen ingår: 

Rektor:   Johanna Åkerdal, 070-255 78 45, johanna.akerdal@storsjogymnasiet.se  

Biträdande rektor: Alee Farrohi, alee.farrohi@storsjogymnasiet.se   

Specialpedagog:  Katarina Perman, 063-554 11 72, katarina.perman@storsjogymnasiet.se  

Coacher:   Jerker S. Magnusson, jerker.svensson@storsjogymnasiet.se  

  Inger Edholm, inger.edholm@storsjogymnasiet.se   

  Johan Lindström, johan.lindstrom@storsjogymnasiet.se  

   Cecilia Omberg, Cecilia.omberg@storsjogymnasiet.se  

  Sophie Zelin, sophie.zelin@storsjogymnasiet.se   

  Åse Östling, ase.ostling@storsjogymnasiet.se   

  Erika Skogen, erica.skogen@storsjogymnasiet.se   

  Jan-Olof Wangerud, jan-olof.wangerud@storsjogymnasiet.se  

Kurator:  Kajsa Norrman, 070-275 48 98, kajsa.norrman@storsjogymnasiet.se  
Skolsköterska:  Ann-Chatrine Westling, 072-559 29 03,  

ann-chatrine.westling@storsjogymnasiet.se   

Studie- & yrkesvägledare: Ulla Hallström, 072-234 03 33, ulla.hallstrom@storsjogymnasiet.se  

 

Rektor eller huvudman har dock det primära ansvaret för att ett likabehandlingsarbete genomförs. 

Likabehandlingsgruppen träffas minst två gånger per termin. 

Likabehandlingsgruppen utvärderar de årliga planerna, upprättar den årliga likabehandlingsenkäten, 

analyserar enkäten, tar fram en ny plan samt förbereder aktiviteter.  

Alla som ingår i skolans verksamhet ska dock ges möjlighet att delta aktivt i detta arbete. Elevernas 

formella koppling till detta arbete är via klass- och elevråd samt deras deltagande i enkäten. 

 

Förankring av planen 
Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på skolans hemsida samt är 

tillgänglig via skolans IT-stödsystem SchoolSoft. Sidorna uppdateras så fort planen skapas.  

Ansvar: Johanna Åkerdal, rektor 

Planen lyfts upp i personalgruppen varje terminsstart och förankras genom löpande arbete i 

samband med bestämda personalmöten.  Ansvar: Likabehandlingsgruppen 

Coacherna tar upp planen med eleverna vid varje terminsstart. De planerade aktiviteterna genomförs 

löpande under året i samband med coachtid och lektionstid.   

Ansvar: Coacher, lärare och likabehandlingsgruppen 

Vårdnadshavarna får ta del av planen i samband med föräldramöten och utvecklingssamtal. De har 

även tillgång till SchoolSoft där skolans olika styrdokument finns.  

Ansvar: Rektor samt coacher. 
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1. Utvärdering av föregående (2016) års plan 
Likabehandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i en utvärdering av föregående års plan och insatser.  

Föregående års ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” och insatser har utvärderats av 

Likabehandlingsgruppen, vilken även motsvarar Elevhälsoteamet (EHT) plus coacher, och Elevrådet.  

 

Planerade aktiviteter, genomförda/ej genomförda samt resultat. 

Främjande insatser 

• Personalen har kännedom om kränkande behandling och hur de arbetar med ärenden. 

Genomfört. 

Resultat: Planen är behandlad av personalgruppen där fokus har legat på kränkande 

behandling och ärendegången vid akuta ärenden. 

• Elever har kännedom om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Genomfört. 

Resultat: Coacherna går igenom planen varje terminsstart, men ändå är det 23% av eleverna 

som inte känner till planen. Elevrådet tror att det blir bättre om det blir ett aktivt arbete 

kring planen och inte bara information. 

• Vårdnadshavare har kännedom om skolans plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Genomfört. 

Resultat: Planen har behandlats i samband med möte för vårdnadshavare samt är utskickad 

till alla på SchoolSoft. Likabehandlingsgruppen har inte fått några frågor eller kommentarer 

från vårdnadshavare angående planen. 

• Elever har kännedom om kränkande behandling. Genomfört. 

Resultat: Eleverna har arbetat med detta på coachtid samt innan enkäten genomfördes 

vecka 45. 

• Etik på Internet på coachtid. Delvis genomfört, dock inte för alla klasser. 

Resultat: Nätaktivisterna föreläste för alla elever i årskurs 1. Några coacher har arbetat med 

detta i olika former på coachtid. Det är ett utvecklingsområde att hitta bra material, aktuella 

filmer m.m. 

• Eget elevcafé. Genomfört 

Resultat: Många elever vistas i fiket där det finns vuxna personer. Elever har möjlighet att 

köpa billiga mackor och dryck för att orka med skoldagen. Det uppskattas mycket av 

eleverna. 

• Arbete i klasserna under vt med diskrimineringsgrunderna Etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Genomfört. 

Resultat: Genomfördes under coachtid. 

• Arbetet i klasserna under vt med diskrimineringsgrunderna Kön, könsidentitet eller uttryck 

och sexuell läggning. Genomfört. 

Resultat: Genomfördes under coachtid. 

 

Förebyggande åtgärder 

• Elever har kännedom om Storsjögymnasiets värdegrund och har arbetat med 

värdegrundsfrågor kopplat till rasism. Genomfört.  

Personalen har fått mer kunskap om hantering av vardagsrasism. Genomfört. 

Resultat: All personal deltog i en föreläsning och vardagsrasism. De arbetar aktivt med detta 

på olika sätt. Genom att bemöta, genom frågeställningar och via olika aktiviteter i kurserna. 



  
 

5 
 

Alla lärare har fått i uppdrag att planera in aktiviteter i kurserna. 

Kuratorn har arbetat med värdegrundsarbete i alla klasser i åk 1 under ht16. 

På coachtid har det inte varit specifika tillfällen för detta utan ett pågående arbete. 

Coachernas upplevelse är att rasistiska tendenser har minskat på skolan. 

Under hösten började en grupp nyanlända elever på skolan. Utifrån det har det funnits olika 

aktiviteter för integration, vi-känsla etc. 

 

Delaktiga vid upprättade av föregående års plan var:  

Eleverna, via Elevrådet.  Personalen som deltagit i Likabehandlingsgruppen. Vårdnadshavarna var 

inte delaktiga vid detta moment.  

 

Förankring av fjolårets plan:  

Planen skulle förankras via möte för vårdnadshavare, ute i klasserna på coachtid, hemsidan, på 

SchoolSoft och på i förväg bestämda personalträffar. Detta är genomfört.  

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas: Likabehandlingsgruppen. 

2. Kartläggning och resultat 2016 

Syftet med kartläggningen av verksamheten vid Storsjögymnasiet är att identifiera var det finns 

risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Resultatet av denna kartläggning 

ligger sedan till grund för det förebyggande arbetet.   

Vidare kartläggning sker även genom observationer och samtal med elever. 

 

De områden som har berörts i 2016 års kartläggning är: Trygghet och trivsel, Kränkande behandling, 

kön, könsidentitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet och Sexuell läggning samt kännedom om 

Likabehandlingsplanen.  

 

Metod: För att kartlägga situationen vid Storsjögymnasiet genomförs varje år efter höstlovet en 

enkätundersökning. Denna görs med samtliga elever via en enkät som finns i SchoolSoft och det sker 

vid en given tidpunkt av undervisande lärare. Enkäten sammanställs och resultatet analyseras sedan 

av Likabehandlingsgruppen och elevrådet. Därefter får samtlig personal och elever, via elevrådet, ta 

del av resultaten vid ett informationsmöte.  

 

Resultat från kartläggning, utförd höstterminen 2016: 

- Svarsfrekvensen på enkäten var 85 %, vilket är högre än svarsfrekvensen 2015 som då var 

74,3 %. 

- Trivseln har blivit något sämre. 85 % trivs bra i skolan. 2015 uppgav 92 % av eleverna att de 

trivdes. 

- 95 % av eleverna känner sig aldrig eller sällan utanför i skolan. 3 stycken uppger att de alltid 

känner sig ensam och utanför.  

- 96 % av eleverna tycker att det är ett öppet klimat på skolan vilket innebär att det är okej att 

vara sig själv. 

- 19 % av de som svarat har sett någon annan på skolan bli retad eller utfryst under det 

senaste året. Vid frågan om den egna upplevelsen av att ha blivit retad och utfryst är det 8 % 

av eleverna som svarar ja. 
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- Rasistiska tendenser förekommer vid Storsjögymnasiet. 12 % uppger att de sett rasistiska 

tendenser på skolan.  

- 81 % av eleverna som svarat säger att språkbruket är okej. 2015 var siffran 88 %. 

- 14 % av de tillfrågade eleverna uppger att de någon gång blivit utsatt för kränkande 

behandling via sociala medier. 

- 23 % känner inte till skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

- 61 % av eleverna känner till skolans likabehandlingsgrupp.  

 

Analys utifrån kartläggning 2016: 

Eleverna trivs bra på skolan, känner sig trygg och upplever klimatet som öppet. De känner sig inte 

ensamma eller utanför och upplever inte att de är rädd för att bli illa behandlad i skolan. Språkbruket 

upplevs som okej, men personalen i likabehandlingsgruppen upplever att det förekommer 

nedsättande språk bland eleverna både muntligt och via sociala medier. Personalen ska därför 

fortsätta agera och reagera samt arbeta mer med jargonger i grupperna. 

 

Svarsfrekvensen i elevenkäten har ökat i jämförelse med 2015 års enkät. Enkäten genomfördes vid 

en given tidpunkt vecka 46. Elever som var frånvarande hade ytterligare två veckor på sig att svara. 

 

Likabehandlingsgruppen anser att främlingsfientlighet är ett fortsatt prioriterat område att arbeta 

med. Särskilt nu när skolan precis har tagit emot en grupp nyanlända elever som läser 

språkintroduktion. Upplevelsen av rasistiska tendenser har ökat något från 10 % 2015 till 12 % 2016. I 

fritextsvaren berättas det om rasistiska skämt.  

 

Representanter i elevrådet berättar att några klasskamrater valt att medvetet svara negativt på 

enkäten. Rektor samtalar med elevrådet om vikten av ärliga svar då personalen tar enkäten på stort 

allvar. Detta är något som även måste lyftas inför nästa enkät. 

Representanterna i elevrådet tycker att klasserna känner av vad som är rimlig nivå vad gäller 

språkbruk och skämt. Elever som inte går i klassen kan uppfatta det som stötande, medan eleverna 

själva i klassen tycker det är okej. Elevrådet anser att enkäten visar fina resultat och tycker inte att 

det är något särskilt område som skolan behöver arbeta mer med. Det är dock konstigt att många 

elever inte känner till planen mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsteamet 

samt skyddet mot diskriminering trots att coacherna går igenom detta en gång per termin. Förslaget 

är att inte bara gå igenom planer och begrepp utan att arbeta med det på olika sätt och exempelvis 

genom frågeställningar. 

 

Likabehandlingsgruppen gör samma analys som elevrådet vad gäller hur elever känner till planen och 

begrepp. Inför nästa enkät ska coacherna arbeta ännu mer praktiskt med begreppen och planen. Det 

är också viktigt att prata om syftet med enkäten och vikten av att svara ärligt på den. 
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3. Främjande insatser 2017 
Främjande arbete handlar om att förstärka respekten för alla elevers lika värde. Arbetet ska bedrivas 

utan förekommen anledning och inkludera samtliga sju diskriminerings grunder. Det främjande 

arbetet riktas mot alla som berörs av Storsjögymnasiets verksamhet och ska vara en integrerad del i 

den dagliga undervisningen i skolan, men även andra delar av skolans verksamhet ska präglas av 

detta arbete vid t.ex. rasterna.  

Främjande insatser kopplat till kränkande behandling 

Kränkande behandling  

Område som berörs av insatsen 

Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 

Eleverna och personalen ska ha kännedom om vad kränkande behandling är och hur de kan arbeta 

med det både i klassrummet och på raster. De ska även veta hur olika ageranden och faktorer kan 

orsaka detta. 

Personalen ska känna sig trygga i att arbeta med akuta ärenden och förekomst av kränkning. 

Eleverna ska känna till skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Eleverna ska få kunskap om hur de går tillväga vid eventuell kränkande behandling. 

Insats 

Personalen får genomgång och material på personalmöten. Genom utbildning i samtalsmetodik och 

dokumentering får de den kunskap som krävs för akuta ärenden. 

Elever får genomgång av planen en gång per termin. De får även arbeta med övningar och 

diskussionsmaterial kopplat till området kränkande behandling. 

Ansvarig 

Likabehandlingsgruppen och coacher 

 

Datum när det ska vara klart 

• I samband med personalmötet 2017-02-06 gås den nya planen igenom med all personal. 

Ärendegången vid akuta ärenden gås igenom.  

Likabehandlingsgruppen ansvarar. 

• I samband med coachtid vecka 9 2017 ska eleverna få genomgång av den nya planen. 

Coacher ansvarar. 

• Under uppstart att höstterminen tas planen upp på nytt i alla klasser och med all personal. 

Likabehandlingsgruppen ansvarar. 

• Vecka 8-9 arbetar coacherna med diskriminering och kränkande behandling på coachtid. 

Coachgruppen tar fram ett upplägg. 

• Inför höstlovet 2017 planeras en coachtid in där eleverna arbetar med begreppen kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier samt övningar i hur en elev ska gå tillväga vid 

eventuell kränkande behandling. 

Coachgruppen planerar och genomför. 
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Etik på Internet 

Område som berörs av insatsen 

Internet 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska få kännedom om hur de bör och får agera på Internet och via sociala medier samt 

kunskap om vad de ska göra om de blir utsatta på Internet. 

Insats 

Nätaktivisterna kontaktas för att boka in föreläsning i ämnet för alla elever i årskurs 1. Övriga elever 

arbetar med ämnet på coachtid. Coacherna arbetar för att leta bra material och aktuella filmer och 

delar med sig till alla i coachgruppen. Aktiviteten planeras in under höstterminen 2017.  

Ansvarig 

Coachgruppen 

Datum när det ska vara klart 

171130 

 

Värdegrundsfrågor kring rasism 
Område som berörs av åtgärden 

Värdegrund 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska ha kännedom om värdegrund och frågor kopplade till rasism. 

Insats 

Eleverna ska arbeta med värdegrund generellt och rasism specifikt. Detta sker dels tillsammans med 

kurator för alla elever i årskurs 1 under höstterminen och för övriga elever i samband med coachtid 

och lektioner. 

Coacherna arbetar med detta löpande. 

Alla vuxna i skolan ansvarar för att reagera och bemöta. 

Alla lärare ansvarar att arbeta med detta på olika sätt i sina kurser. 

Ansvarig 

Likabehandlingsgruppen och elevrådet. 

Datum när det ska vara klart 

Arbetet sker löpande men ska ha genomförts minst en gång för varje klass senast 171201 

 

Café 

Område som berörs av insatsen 

Trygghet och trivsel 

Mål och uppföljning 

Storsjögymnasiet har som mål att driva eget café för eleverna som är öppet vid de tider där behovet 

är störst. Ett mål är också att lära känna eleverna och vara synlig ute i skolan. Ett syfte är att skapa 

trygga miljöer för att minimera risker för kränkande behandling. 

Insats 

Personal behöver avsätta viss tid för att driva caféet. 

Ansvarig 

Rektorer 

Datum när det ska vara klart 

Ingen sluttid, detta sker löpande och är en pågående aktivitet. 
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Främjande insatser kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna 

De sju diskrimineringsgrunderna 

Område som berörs av insatsen 

Kön, könsidentitet eller könsuttryck och sexuell läggning 

Mål och uppföljning 

Eleverna ska få kännedom om dessa diskrimineringsgrunder. Uppföljning sker genom frågor i 

enkäten. 

Insats 

Eleverna ska arbeta med dessa diskrimineringsgrunder på en i förväg bestämd coachtid. Coacherna 

förbereder material och genomgång för detta i coachgruppen. 

Ansvarig 

Coachgruppen. 

Datum när det ska vara klart 

170531 

De sju diskrimineringsgrunderna 

Område som berörs av insatsen 

Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och ålder. 

Mål och uppföljning  

Eleverna ska få kännedom om dessa diskrimineringsgrunder. Uppföljning sker genom frågor i 

enkäten. 

Insats 

Eleverna ska arbeta med dessa diskrimineringsgrunder på en i förväg bestämd coachtid. Coacherna 

förbereder material och genomgång för detta. 

Ansvarig 

Coachgruppen. 

Datum när det ska vara klart 

170531 
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4. Förebyggande insatser för att motverka diskriminering och kränkande 
behandling 2017 
Det förebyggande arbetet liknar det främjade arbetet på många sätt, skillnaden är dock att det 

förebyggande arbetet sker på förekommen anledning. De förbyggande insatserna utgår från den 

kartläggning som utförts på Storsjögymnasiet, bl.a. genom den enkät som eleverna fått fylla i, och de 

”riskområden” som identifierats.  

Öka svarsfrekvensen på enkäten 
Område som berörs av insatsen 

Enkäten 

Mål och uppföljning 

Målet är att alla elever ska få möjligheten att svara på enkäten och även vilja göra det. 

Motivera åtgärd 

Målet är att ha en 100 procentig svarsfrekvens. Nu ligger den på 85 %. 

Åtgärd 

Planera tidpunkt för enkäten tillsammans med personal. Genomföra enkäten vid en i förväg bestämd 

tidpunkt V. 45 2017. Genom att detta görs vid en bestämd tidpunkt blir bortfallet endast de elever 

som är frånvarande. Frånvarande elever ges tillfälle att göra denna efterföljande coachtid. 

Ansvarig 

Likabehandlingsgruppen. 

Datum när det ska vara klart 

Vecka 47 2017 
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5. Åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling  

Rutiner/Insatser för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: 

- Utvecklingssamtal med eleverna två gånger per år. 

- Hälsosamtal med eleverna i årskurs 1.  

- Enkätundersökning med alla elever en gång per år. 

- Lärare och övrig personal ska vara observanta i närheten av eleverna och agera om en 

situation uppstår.  

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till:  
Likabehandlingsgruppen har det primära ansvaret för likabehandlingsarbetet, men elever och 

vårdnadshavare kan vända sig till all personal på skolan vid förekomst av trakasserier eller kränkande 

behandling.  När någon av skolans personal får vetskap om förekomst av trakasserier eller kränkande 

behandling ska detta omgående anmälas till rektor som i sin tur tar upp ärendet i 

likabehandlingsgruppen. 
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Rutiner vid akuta situationer: (för personal) 

Rutin för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever: 

1. Om coach, lärare, eller annan person får kännedom om att någon elev utsätts för kränkande 

behandling rapporterar han/hon detta omgående till rektor som tar ärendet till 

likabehandlingsgruppen och vidarebefordrar även informationen till huvudman5. 

2. 1. Avvärj situationen/bryt 

2. Fånga upp eleven, ta reda på dennes upplevelse av situationen. (Utgångspunkten) 

Om eleven ej upplever sig kränkt. Rapportera till coach (punkt 3) 

Om eleven upplever sig kränkt rapporteras detta till rektor (se punkt 1 längst upp) 

3. Informera coach (ansvarig för helhetsbilden, finns fler rapporteringar kring denna elev = 

Larma) 

3. Rektor, som fått delegation från huvudmannen, är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna. Rektor initierar likabehandlingsgruppen i ärendet. 

4. Likabehandlingsgruppen utser två personer som arbetar med ärendet. I möjligaste mån väljs 

personer som inte är undervisande lärare till de elever det gäller. 

5. De två vuxna som ska arbeta med ärendet samlar in så mycket information som möjligt kring 

det aktuella fallet för att få klarhet i vad som hänt, detta sker genom samtal med den utsatte, 

den/de som utsatt samt ev. andra berörda. Samtalet utgår från Storsjögymnasiets 

samtalsmodell ”Protokoll för samtal”. (Se bilaga 2) 

6. Efter att samtal hållits med den elev som utsatts för den kränkande behandlingen samt den 

som utsatt informeras deras målsmän6. 

7. Uppföljningssamtal sker med samtliga inblandade så länge det är nödvändigt.  

Vårdnadshavare har (i de fall eleven är omyndig) i detta skede, tillsammans med eleven och 

skolan, ansvaret för att den kränkande behandlingen upphör. 

8. I varje fall skall dokumentation göras av de samtal som förts. Dokumentationen förvaras hos 

den som utför samtalen, när samtalen är avslutade ska de arkiveras hos rektor. 

Anteckningarna behandlas konfidentiellt. 

9. Om den kränkande behandlingen inte upphör går skolan vidare med lämpliga åtgärder. Det 

kan exempelvis vara att samla berörda elever och målsmän för att ytterligare diskutera 

situationen och förslag på lösningar. Om den kränkande behandlingen ändå inte upphör 

lämnas ärendet vidare till rektor som gör anmälan till polis och/eller socialtjänst.  

10. Ärenden som handlar om kränkande behandling mot andra än elever lämnas till rektor för 

åtgärd. 

11. Vid misstanke om brott är skolans policy att polisanmäla händelsen. 

Eventuella ärenden behandlas konfidentiellt, endast de som är direkt berörda informeras, utom i fall 

där man har anledning att tro att det är till den utsatta elevens fördel om fler vuxna informeras. 

Likabehandlingsgruppens arbete sker med diskretion för att underlätta för såväl den utsatta som den 

som utsätter att gå vidare efter att ärendet är löst. 

                                                           
5 Enligt skollagen 6 kap. 10 §. 

6  För all information till myndiga elevers målsmän gäller att eleven själv måste godkänna att 
informationen ges. 
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Rutin för att utreda och åtgärda när personal kränker en elev: 

- Om någon i personalen kränker en elev eller en kollega tas detta upp med rektor. Rektor har 

ansvar för att utreda fallet och vidta åtgärder. Om det är rektor som kränkt en elev eller 

kollega tas fallet upp med personalens skyddsombud. 

Rutin för att utreda och åtgärda när elev kränker en personal:  

- Om någon i personalen på skolan blir kränkt av en elev åtgärdas detta enligt samma rutin 

som när en elev blir kränkt. Rektor informeras. 

Rutin för att utreda och åtgärda om förälder/vårdnadshavare kränker någon personal: 

- Om en förälder/vårdnadshavare kränker någon i personalen informeras rektor, som har 

ansvar för åtgärder. 

Ansvarförhållande:  

- Rektor är ytterst ansvarig för elevernas och personalens arbetsmiljö och anmäler allvarliga 

fall av kränkande behandling till socialtjänsten, polisen och/eller Arbetsmiljöinspektionen 

beroende på ärendets art. 

- Om ärendet rör diskriminering ska anmälan lämnas till BEO, rör det däremot kränkande 

behandling ska anmälan lämnas till Skolverket. 

 

Rutiner för uppföljning/åtgärder för att förhindra att kränkningar och trakasserier fortsätter: 

Uppföljning ska ske vid minst tre tillfällen under kommande tre veckor, samma mall används som 

under det första samtalet.  

 

Rutiner för dokumentation:  

De som för samtalet ansvarar för dokumentation och förvaring tills ärendet är avslutat, samma 

dokument används till alla samtal. Efter avslutat ärende lämnas dokumentationen till rektor för 

arkivering. Dokumentation kring en elev arkiveras på skolan i 5 år. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Elevenkäten 
Antal elevsvar 233 
1: Jag går i klass 
Antal personer som har svarat på frågan: 204 
EEDAT14A: 6 st 3%: 
EEDAT15A: 7 st 3%: 
EEDAT16A: 10 st 5%: 
TEINF14A: 3 st 1%: 
TEINF15A: 2 st 1%: 
TEINF16A: 8 st 4%: 
ESTET14: 11 st 5%: 
ESTET15: 6 st 3%: 
ESTET16: 12 st 6%: 
MEDIA14: 12 st 6%: 
MEDIA15: 9 st 4%: 
MEDIA16: 14 st 7%: 
BFFRI14A: 3 st 1%: 
BFFRI15A: 2 st 1%: 
BFFRI15A: 8 st 4%: 
SA14: 5 st 2%: 
SABET14: 10 st 5%: 
SAM15: 17 st 8%: 
SAM16: 24 st 12%: 
IMSPR: 7 st 3%: 
HVFRI14A: 10 st 5%: 
HVFRI15A: 4 st 2%: 
HVFRI16A: 14 st 7%: 
2: Kön 
Man: 125 st 54%: 
Kvinna: 100 st 43%: 
Annat: 8 st 3%: 
3: Jag trivs på skolan 
Alltid : 98 st 42%: 
Oftast : 101 st 43%: 
Ibland: 31 st 13%: 
Aldrig: 3 st 1%: 
4: Jag har kompisar i skolan som jag umgås med 
Alltid: 165 st 71%: 
Ofta: 45 st 19%: 
Ibland: 18 st 8%: 
Aldrig: 5 st 2%: 
5: Det händer att jag känner mig ensam och utanför i skolan 
Alltid: 3 st 1%: 
Ofta: 8 st 3%: 
Ibland: 65 st 28%: 
Aldrig: 157 st 67%: 
6: Det händer att jag inte vill gå till skolan för att jag är rädd att bli illa behandlad av 
elever 
Alltid: 2 st 1%: 
Ofta: 4 st 2%: 
Ibland: 15 st 6%: 
Aldrig: 212 st 91%: 
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7: Det händer att jag inte vill gå till skolan för att jag är rädd att bli illa behandlad av 
personal 
Alltid: 3 st 1%: 
Ofta: 2 st 1%: 
Ibland: 26 st 11%: 
Aldrig: 202 st 87%: 
8: Här finns möjlighet att berätta om händelsen/händelserna, om du vill. Kom ihåg att 
du är anonym 
. 
9: Har du blivit retad eller utfryst under det senaste året på Storsjögymnasiet? 
Ja: 19 st 8%: 
Nej: 214 st 92%: 
10: Här finns möjlighet att berätta om händelsen/händelserna, om du vill. 
Kom ihåg att du är anonym 
- 
11: Har du sett att någon annan på skolan blivit retad eller utfryst under det senaste 
året? 
Ja: 44 st 19%: 
Nej: 189 st 81%: 
12: Här finns möjlighet att berätta om händelsen/händelserna, om du vill. 
Kom ihåg att du är anonym 
- 
13: Har du upplevt eller sett rasistiska tendenser på skolan? 
Ja: 29 st 12%: 
Nej: 204 st 88%: 
14: Om ja, vad har du sett/upplevt som rasistiska tendenser? 
- 
15: Vad tycker du om språkbruket bland elever på skolan? 
Bra, jag hör aldrig någonting som kan anses som stötande. : 66 st 28%: 
Okej, jag hör oftast inte någonting som kan anses som stötande.: 123 st 53%: 
Inte bra, jag hör ibland någonting som kan anses som stötande.: 29 st 12%: 
Inte bra, jag hör ofta någonting som kan anses som stötande.: 15 st 6%: 
16: Har du blivit utsatt för sexuella antydningar och/eller sexuella närmanden 
under skoltid? 
Ja: 5 st 2%: 
Nej: 228 st 98%: 
17: Här har du möjlighet att ge en kommentar till frågan 
- 
18: Vem vänder du dig till om du själv eller någon annan blir illa behandlad? 
Den lärare jag hade när det hände: 13 st 6%: 
En lärare: 35 st 15%: 
En vuxen: 33 st 14%: 
Min coach: 100 st 43%: 
Annan: 32 st 14%: 
Ingen: 20 st 9%: 
19: Tycker du att det är ett öppet klimat på StorsjöGymnasiet d.v.s. att det är okej att 
vara sig själv 
Stämmer helt: 151 st 65%: 
Stämmer delvis: 73 st 31%: 
Stämmer dåligt: 5 st 2%: 
Stämmer inte: 4 st 2%: 
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20: Finns det vissa platser på skolan där man riskerar att bli mer utsatt på än 
andra? 
Klassrummet: 8 st 3%: 
Korridoren: 11 st 5%: 
Toaletten: 1 st 0%: 
Matsalen: 6 st 3%: 
Idrottshallen/sporthallen (eller liknande) : 3 st 1%: 
I omklädningsrummet: 3 st 1%: 
Uppehållsrummet: 8 st 3%: 
Nej, inte vad jag har upplevt: 184 st 79%: 
Eget alternativ: 9 st 4%: 
21: Finns det vissa stunder på dagen då risken är större att bli utsatt för kränkande 
behandling? 
Under lektionstid: 7 st 3%: 
Under rasterna: 12 st 5%: 
På lunchen: 7 st 3%: 
Efter skolan: 8 st 3%: 
Nej, jag upplever inte det: 189 st 81%: 
Eget alternativ: 10 st 4%: 
22: Känner du dig trygg när du går och äter på Mr. Husman? 
Ja: 217 st 93%: 
Nej: 16 st 7%: 
23: Om nej, vad beror det på? 
- 
24: Har det förekommit att du blivit utsatt för kränkande behandling via sociala medier 
(tex Facebook, Twitter, Ask, Kik)? 
Ja: 32 st 14%: 
Nej: 201 st 86%: 
25: Här har du möjlighet att skriva ner exempel 
- 
26: Känner du till vad kränkande behandling är? 
Ja: 200 st 86%: 
Nej: 33 st 14%: 
27: Om ja, vad är en kränkning? 
En behandling som av den mottagande upplevs otrevlig. 
När man säger eller gör något som gör en annan människa ledsen 
Något som kan tolkas som att någon är mindre värd/en sämre människa. Man anser att något är "fel" 
hos en människa. 
Ordet neger 
Att behandla personen nedsätande 
När man får någon att ta illa upp eller må dåligt. 
När man trycker ner någon pga utseende läggning etnicitet etc 
Kränkande behandling kan vara: Verbal: skällsord, förolämpningar, sprider rykten Social: utfrysning, 
miner, blickar 
Fysisk: slag, knuffar, tafsningar, förföljelse Text och bild: sms, mms, lappar, klotter, emejl, 
bloggar, chattsidor 
En kränkning är när man gör så att någon känner sig nervärderad. 
Något dåligt 
Att nedvärdera någon 
När någon kränker/säger något dumt om en annan persons etnicitet, kön, religion osv 
Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiska 
handlingar. 
När du säger något till hen som är stötande/hen inte uppskattar. 
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Att förolämpa en människa och såra den med mening. Kan vara inom sexualitet, etnicitet, kön eller 
ifall man har funktionshinder. Ju längre ner i samhälls hierakin desto högre förtryck personen har och 
större chans att utsättas för kränkningar dagligen. 
När en person gör en psykisk eller fysisk skada mot en annan person 
=_=' 
sont som en individ anser som stötande, förnedrande. mobbning och psykisk ohälsa ingår/förekommer 
senare. 
man kan bli kränkt på vilka sociala platser som helst. en "kränkning" känns huvudsakligen för mig 
som när/om folk säger elaka saker till/om dig, ett falskt rykte kan vara kränkande. 
Något som kränker ens värdighet som människa 
När man kommenterar nedvärderande till en annan person 
Något som trycker ner en person 
När man antyder och är elak eller säger något opassande till en annan människa. 
En kränkning är när du kommenterar något negativt eller nedsättande åt en annan individ. 
När någon tar illa upp när man säger/gör något. 
När en annan person eller jag själv tar illa upp av en kommentar eller handling. 
När någon tar illa upp på grund av en kommentar eller en handling. 
När någon tar illa upp angående vad man säger/gör 
När man är dum mot någon annan 
MAN KAN KRÄNKA NÅN GENOM ATT KALLA DEM FULA SAKER SOM T EX BÖG 
När man säger något dumt 
När man trycker ner någon och får den att må dåligt 
Kränkning, det att kränka någon eller något. Kränka är en avledning av det svenska ordet krank, 
'dålig', 'sjuk'. Ordets ursprung är den germanska stammen kranka, 
'krokig'. Kränkning har flera närliggande betydelser såsom att förolämpa, 
vanära, våldföra sig på eller att bryta mot (till exempel en bestämmelse).[1] Att kränka någon är att 
behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller att göra ingrepp i dennes rättigheter eller 
frihet. Synonymer är förödmjuka, skymfa och såra. Kränkning kan vara en brottslig handling. Att 
förtala eller förolämpa någon kan vara ärekränkning, och andra typer av kränkande handlingar kan 
vara brottsliga till exempel enligt de olika lagarna mot diskriminering. En äldre betydelse av ordet är 
att ha samlag med en kvinna på ett vanärande sätt, såsom utanför äktenskapet eller med våld. 
När man kränker någon 
Mildare del av mobbning 
En stötande handling emot en person 
Att trycka ner någon med ord eller handling 
När man gör eller säger något till någon och det personen tar illa upp, man kanske säger något 
opassande eller något som är känsligt för den personen. 
En kränkning är att man blir utsatt för nedtryckande ord eller ensvärdighet sätts på prov av grupp tryck 
När man känner att man på något vis har blivit behandlad på ett orättvist sätt eller fått kommentarer 
som sårat och varit underminerande. 
Om en händelse inte är kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna, så anses det då vara en 
kränkning. 
Är ett sätt att trycka ner nån med ord 
Någonting som nedvärderar en annan människa. 
Behandla en person illa 
När man behandlar en människa drar ner och skadar dem, antingen mentalt eller fysiskt. 
Att kränka någon är att behandla en människa med nedsättande ord eller handlingar. Det kan handla 
om ens rättigheter eller frihet. 
Att behandla någon på ett nedsättande vis, genom tex handling eller ord som upplevs som 
stötande/sårande. Eller att göra ingrepp på någons friheter eller rättigheter. 
När man trycker ner andra människor och retar dom för tex, utseende, hudfärg osv 
En kränkning kan vara mot en persons etnicitet, hudfärg eller något liknande, något som gör den 
mindre värd. 
En kränkning kan vara något nedvärderande och något som kan få en person upprörd eller ledsen. 
Man tryck ner någon pågrund av deras åsikter eller personligheter eller annat 
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Att man är elak eller förnedrade kommentarer 
Behandlar en på fel sätt eller äger dåliga saker om personen 
När man gör så att någon blir kränkt. 
T. ex Att bli kallad bög eller hora eller dylikt. 
Kränkning är att behandla någon på ett nedsättande sätt och eller motarbeta en person från sina 
rättigheter och sin frihet. 
Något som den människan som utsätts känner sig sårad av eller så 
Att en person får något sagt/gjort mot hen som kan sänka hens självkänsla och/eller självförtroende 
En kränkning är när någon säger något som får en annan att känna sig mindre värd, om t.ex. sexuell 
läggning, kön, religion, funktionsnedsättning... 
Att man säger något som nervärderar personen 
Nervärderar en person. 
Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller att göra ingrepp i 
dennes rättigheter eller frihet. 
När man är nedsättande mot en person genom tal eller handling. 
Om man tillexempel säger till nån att dom är ful. 
Mobbning det är när någon känner sig illa behandlad av en annan individ 
När man blir offended av någon/något 
Om någon eller några blir utsätta för trakasserier eller blir retad av någon eller några. 
Nedvärdering Handlingar som gör att personen i fråga känner sig diskriminerad. 
En handling som får en annan att må dåligt 
Om någon diskriminerar en, ger elaka kommentarer eller dylikt. 
Om några eller nån gör/säger nåt som man ta illa upp eller blir ledsen över. 
När man säger något dumt om en person med tanke på deras sexuella läggning till exempel 
När med högre status nedvärderar en person beroende på de olika diskrimineringsgrunderna. 
Att man säger något som den andra personen tar illa upp för. tex att man säger ''neger'' till en svart 
person. 
När man säger något elakt om en person som trycker ned denne. 
Kan vara både verbalt och fysiskt. exempelvis skällsord, nedsättande kommentarer etc. eller att man 
slår, knuffar, kastar saker på någon. 
Det kan du lista ut själv. 
Tex om man säger något taskigt till någon 
När någon blir arg för något man sa 
När någon skriver någonting om eller till dig som inte är okej 
Om jag säger tillexempel "neger" till någon mörkhyad. då kränker jag han. 
När någon säger eller visar något som kan anses stötande av den personen som blir utsatt. 
Man trycker ner nån 
När man trycker ner någon 
Något förolämpande man säger till någon annan som tar illa upp på det 
När någon är taskig? 
Att man trycker ner någon för att dem gillar det eller för att ddn personen har den sexuela läggningen 
Då en person säger eller gör något för att sätta ner vem du är, dvs. nedsättande ord, gester, mm. 
Att man säger något som är elakt eller trakasserande mot någon. typ, ungefär 
Någonting som får mottagaren att ta illa upp. 
En attack mot någons integritet. 
Att bli illa behandlad i av en annan person, fysiskt och psykiskt 
Nedtryckande av en "högre person" tex en lärare eller rektor eller ens chef mm. 
Asså det är svårt att förklara men det är nedtrykning av en högre person 
Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller att göra ingrepp i 
dennes rättigheter eller frihet. 
Något som sägs eller görs för att göra ner någon annan. Även något som kan känns dåligt för en annan 
person även om de inte var menat så. 
När en människa t.ex trycker ner en annan människa, typ säger elaka saker eller slåss eller liknande. 
Det beror liksom på hur den som blir kränkt tar det. 
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Det är svårt att ge en exakt förklaring till, för alla känner/tycker olika. Men en kränkning är något som 
du själv anser som kränkande. 
Att gå över en annan persons gränser. att flyga på en annan med tex nedvärderande anklagelser. 
Kränkning, det att kränka någon eller något. Kränka är en avledning av det svenska ordet krank, 
'dålig', 'sjuk'. Ordets ursprung är den germanska stammen kranka, 'krokig'. Kränkning har flera 
närliggande betydelser såsom att förolämpa, vanära, våldföra sig på eller att bryta mot (till exempel en 
bestämmelse). 
När man säger något dumt, eller säger något som någon tar som en kränkning. 
Att man är dum 
När man ser ner på en människa och tycker att den är mindre värd eller liknande 
Om säger något dumt till någon annan 
Det är att man kanske påpekar ens utseende. jag har själv fått såna kränkningar. 
Säger fula ord och kommentarer 
Säger något dumt som en annan tar illa upp med 
När någon säger något negativt till en annan. 
När en person känner att den blir nedtryckt eller på annat sett tar illa vid sig. 
En kränkning är ifall en äldre person säger något som en elev uppfattar som stötande 
Om man säger eller uttrycker sig på ett sätt till en annan person på ett dåligt sätt. 
Att man är taskig mot någon 
Något som är riktat mot en person 
Något som en person inte tycker är okej att höra om sig själv typ 
När man behandlar en individ dåligt 
En taskig sak som du säger till en annan person 
Det är när den utsatta känner sig utsatt och kränkt. 
En handling som är nedvärderande för en annan person, antingen något man säger eller gör. 
När man trycker ner någon 
Jag är inte säker på vad den exakta definitionen är men jag tryckte på jag endå. När man gör något mot 
en person och den personen tar illa upp. 
När någon pratar illa om någon annan 
Då någon gör något mot någon annan som de uppfattar som stötande 
Att någon känner sig illa behandlad av antigen ord eller handling 
Att någon vill slå dig eller göra dåliga saker? 
Man blir nertryckt 
Om man till exempel skrattar åt någon eller säger någonting som den andra personen upplever som 
kränkande, dvs att hen blir ledsen och tar illa upp 
28: Vet du om att det finns ett skydd mot diskriminering? 
Ja: 120 st 52%: 
Nej: 113 st 48%: 
29: Om ja, kan du beskriva något skydd 
- 
30: Känner du till att skolan har plan mot diskriminering och kränkande behandling? 
Ja: 179 st 77%: 
Nej: 54 st 23%: 
31: Vet du om att det finns ett likabehandlingsteam på skolan? 
Ja: 142 st 61%: 
Nej: 91 st 39%: 
32: Om ja, kan du namnge någon i teamet? 
- 
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Bilaga 2 – Storsjögymnasiets samtalsprotokoll 
Protokoll för samtal enligt Planen mot diskriminering och kränkande behandling 

Utsatt elev: _________________________  Datum: ___________________________________ 

Den som utsatt: ______________________  Ansvarig vuxen: ____________________________ 

 ___________________________________  Övriga vuxna: ______________________________ 

 ___________________________________   _________________________________________

 ___________________________________  

Första samtal med: ___________________  

Beskrivning av vad som hände: (Tidpunkt, plats och vad som hände.) 

 

 

 

Inför uppföljning: 

Vad ska eleven tänka på?  

 

 

Vad kan eleven bidra med? 

 

 

Vad kan vi lärare bidra med? 
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Uppföljningssamtal: Hur har det gått? Annat av intresse som har hänt? 

Datum: 

 

 

 

Inför ny uppföljning: 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningssamtal: Hur har det gått? Annat av intresse som har hänt? 

Datum: 

 

 

 

Inför ny uppföljning: 
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Bilaga 3 Storsjögymnasiets samtalsmall 

Samtalsmall  

 

• Vet du varför vi vill prata med dig? 
 

• Jo, en av dina klasskamrater, XX, har känt sig illa behandlad av några klasskamrater. Kan du 
berätta vad du vet om det? 

 

• Kan du berätta mer? 
 

• Vi vet att du också har varit med och skickat meddelanden – sagt saker - osv, det stämmer 
eller hur? 

 

• Förutom att det är olagligt och straffbart det du gjort är det inte speciellt schysst och vi ser 
mycket allvarligt på detta och det måste omedelbart upphöra. Har du förstått vad vi menar? 

 

• Vad kan du göra för att trakasserierna mot XX upphör? 
 

• Har du några fler förslag? 
 

• Nu får du en vecka på dig att visa du kan bättra dig. Vi kommer att ha ett möte nästa onsdag 
då vi träffas igen för att höra hur det har gått. Det är inte du som avgör om det har gått bra 
utan XX. 

 

• Dina klasskamrater kommer kanske att undra vad vi har pratat om. Känner du att måste 
berätta om det här för dem? (nä) 

 

• Bra, för vi tycker heller inte att du ska göra det. Undrar någon kan du säga att det är din 
ensak som de inte behöver bry sig om. Tror du att du klarar det? 

 

• Bra! Då ses vi om en vecka! 


