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Definitioner och begrepp 10 

Inledning 
Vision 
Sjölins gymnasium i Göteborg ska vara en inkluderande skola som är trygg för våra elever 
och medarbetare fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Varje 
elev ska bli bemött med respekt för sin person, sin kultur, sin bakgrund och sin förmåga. 
Ingen ska bli behandlad sämre eller få sämre villkor på grund av fördomar kring till exempel 
kön, sexuell läggning, funktionsnedsättningar eller etnicitet. Målet är alltid att varje elev ska 
få bästa möjliga chans att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  
 
All personal och alla elever ska aktivt motverka och förhindra alla former av diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling. 

Bakgrund och syfte 
I enlighet med Skollagen (6 kap. 8 §) utarbetar varje skola årligen en plan mot kränkande 
behandling. Syftet med planen är att beskriva både det främjande arbetet för att motverka 
kränkningar samt beskriva vilka rutiner och ansvarsfördelning som finns på skolan om någon 
elev känner sig utsatt för alla former av diskriminering eller kränkande behandling.    
 
Planen grundar sig på två lagar 
 Skollagen 2010: 800 6 kap 
 Diskrimineringslagen 2008: 567 kap 1-3 
 
Definitioner och begrepp finns beskrivna i bilaga 1 

Planens framtagande 
Planen baseras på en årlig kartläggning av skolans psykosociala miljö. I kartläggningen ingår 
en elevenkät (LOV-enkäten), där eleverna får svara på frågor om deras upplevelse av skolans 
likabehandlings- och värdegrundsarbetet på skolan. Förutom enkäten ingår annan tillgänglig 
information i kartläggningen, till exempel inkomna anmälningar och klagomål samt sådan 
övergripande kunskap om skolans psykosociala miljö som inhämtas genom bland annat 
hälsosamtal och utredningar. Mot bakgrund av kartläggningen genomförs också årligen en 
utvärdering av föregående års plan mot kränkande behandling.  
 
Årets elevenkät (LOV-enkäten) kommer att genomföras under oktober månad 
 
Årets plan mot kränkande behandling kommer att utvärderas och revideras i januari och 
läggs ut på skolans hemsida och Schoolsoft. Planen kommuniceras till alla elever på 
mentorstid under slutet av januari, början februari och aug månad. 
 
Enligt Skolverkets riktlinjer ska skolans elever och personal ges möjlighet att medverka i 
utvärderingen och framtagandet av planen. På skola sker detta genom att tidigare års PMK 
diskuteras i olika forum där kollegiet, arbetslag, mentorsgrupp och elevråd är centrala. Målet 
för de olika grupperna är analysera skolans resultat av olika utvärderingar och enkäter för att 
på så vis gå vidare och förbättra verksamheten.   
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Åtgärdande arbetet 
Ansvarsfördelning 
Huvudmannen ansvarar för att:  

● skolorna bedriver ett aktivt arbete för att främja likabehandling och motverka 
trakasserier och kränkande behandling 

● skyndsamt utreda inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
● samla in en reviderad plan mot kränkande behandling för varje skola en gång om året 

i syfte att säkerställa att det förekommer ett arbete på skolorna som är i linje med 
skollagens krav. 

Rektor ansvarar för att: 
● Det sker ett aktivt arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling 

på skolan. 

● Årligen utvärdera och upprätta en ny plan mot kränkande behandling i samverkan 
med personal och elever.  

● Se till att de mål och åtgärder som skolan i sin plan mot kränkande behandling sätter 
upp, genomförs och utvärderas inom tidsramen. 

● Se till att all personal, alla elever och alla vårdnadshavare känner till att 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling inte är tillåten i 
verksamheten och deltar i arbetet med upprättandet och utformning av plan mot 
diskriminering och kränkande behandling och/eller tar del av den. 

● Vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling eller 
trakasserier på skolan ska rektor anmäla detta omgående till huvudmannen. 

Personalen ansvarar för att: 
● varje år delta i utformandet, implementeringen och uppföljningen av plan mot 

diskriminering och kränkande behandling.  

● omedelbart rapportera till skolledningen om de får kännedom om trakasserier eller 
kränkande behandling på skolan.  

● agera direkt om trakasserier eller kränkande behandling på skolan sker i ens närhet. 
Sätta stopp och tydligt markera att detta inte är acceptabelt. 

Det är elevernas ansvar att: 
● omedelbart rapportera till skolans personal om de får kännedom om trakasserier 

eller kränkande behandling på skolan.  

● varje år delta i kartläggningsarbetet inför upprättandet av plan mot diskriminering 
och kränkande behandling genom att till exempel fylla i enkäter (bl.a. LOV-enkäten). 

● Varje år delta i upprättande av planen mot kränkande behandling. Alla elever eller 
valda representanter ska ges möjlighet att delta t.ex. via mentorstid, elevråd eller 
elevsamverkansmöten.  
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Rutiner för det åtgärdande arbetet 
Upptäcka 
Trakasserier och kränkande behandling kan upptäckas av både skolans personal och elever. 
Dock är det alltid personalen och ytterst rektor som ansvarar för att /rektors ansvar att se till 
att processen för att hantera kränkningen sätts igång.  

1. Om en elev utsatts för en kränkande behandling ska detta alltid rapporteras 
till en av skolans personal. Oavsett vem som upptäcker eller får kännedom 
om en kränkande behandling ska alltid anmäla det till skolans personal.  

● Mentor 

● Lärare eller annan personal 

● Rektor eller biträdande rektor 

● Kurator eller skolsköterska 

Avstyra och avbryta 
2. Den anställda på skolan som upptäcker eller blir informerad om 

kränkningen, ingriper i den aktuella situationen genom att stoppa 
kränkningen, tar hand om den utsatta eleven/de utsatta eleverna 

3. Kontaktar elevens/elevernas mentor  

4. Informerar rektorn. I vissa fall har rektor rätt att avvisa en elev som utsatt 
andra elever för kränkande behandling från skolans område. (Skollagen 5 
kap §6) 

5. Om kränkningen utförts av en personal på skolan ska rektor informeras. Om 
kränkningen utförs av rektor informeras verksamhetschef Joakim Molander. 
joakim.molander@academedia.se 

Anmäla 
6. Den som upptäckt kränkningen är skyldig att anmäla detta till rektor samma 

dag.  

7. Rektor är skyldig att rapportera händelsen till huvudmannen samma dag. 
Anmälan ska göras genom supporterwebben/TOPdesk  

 

Utreda och informera 
8. Rektor och den som upptäckt kränkningen genomför samtal enskilt med 

den som blivit utsatt för kränkningen. 

9. Rektor utreder därefter vad som hänt genom att föra samtal med alla 
parter.  
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10. Dokumentation från samtalen ska föras och händelseförloppet ska beskrivas 
så exakt som möjligt. 

11. Dokumentationen ska sammanställas i en incidentrapport som skickas in till 
huvudmannen. 

12.  Huvudmannen utreder ärendet skyndsamt. 

13. Om en elev är under 18 år kontaktas elevens vårdnadshavare. Denna 
kontakt tas av rektor eller av mentor.  

Åtgärda 
14. Rektor ser till att åtgärder vidtas för att förhindra liknande kränkningar både 

förebyggande och främjande åtgärder och om så krävs disciplinära åtgärder 
enligt Skollagen kap5. 

 

Följa upp 
15. När huvudmannens utredning är klar ska samtal med alla inblandade parter 

hållas och den som utsatts för kränkande behandling ska erbjudas stöd. 

16. Rektor är ansvarig för att följa upp och utvärdera åtgärder och fattade 
beslut. 

17. Uppföljningssamtal med berörda parter görs av rektor eller av rektor utsedd 
person två veckor efter att åtgärdsplanen upprättats för att kontrollera att 
de akuta åtgärderna haft effekt. 

18. Huvudmannen ansvarar för att samtliga utredda ärenden dokumenteras 
och diarieförs. 
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Främjande arbete 
På Sjölins gymnasium i Göteborg främjar vi en miljö som är inkluderande och trygg för våra 
elever och medarbetare, fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling. Detta gör vi bland annat genom att aktivt arbeta med nedanstående punkter.  
 

● När skolan nyanställer och tjänsteplanerar, försöker vi i möjligaste mån skapa en 
verksamhet med en så pass bred personalsammansättning som möjligt utifrån ålder, 
kön, etnicitet och kompetensbredd 

● Skolan arbetslag för en aktiv diskussion kring normer och föreställningar, och hur de 
olika diskrimineringsgrunderna kommer till uttryck i den egna undervisningen. 
Gemensam tid avsätts för detta under skolans konferensdagar och arbetet leds av 
skolans arbetslagsledare. 

● När skolan arrangerar friluftsdagar eller andra typer av arrangemang utanför skolan 
för våra elever, tänker vi på att skapa förutsättningar, så att alla kan delta på de 
gemensamma aktiviteter. Exempelvis sker skolans avslutningnar utanför skolans 
lokaler och hänsyn tas då till lokalens tillgänglighet och att rummet utifrån 
trosuppfattningar är så neutralt som möjligt. 

● Skolan har en bred repertoar av material, verktyg och arbetssätt i klassrummet för 
inkluderande undervisning. Exempelvis är samtliga klassrum utrustade med 
projektorer och högtalare för att enkelt kunna visa digitala presentationer. Likaså har 
arbetar skolan med Google education suit, ett av flera digitala verktyg, vilket gör att 
den elev som behöver och vill, kan se samma presentation, på den dator som skolan 
tillhandahåller varje elev. 

● Under lektionstid och alltid i de case som har beröringspunkter med 
diskrimineringsgrunderna och annan kränkande behandling, ägnas tid i 
undervisningen till detta.  
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Kartläggning och nulägesanalys 
Sjölins gymnasium i Göteborg, genomförde för första gången den centrala LOV-enkät som 
AcadeMedia tagit fram för sina verksamheter. Enkäten genomfördes i oktober och cirka 80% 
av skolans elever svarade på enkäten. Svarsfrekvensen var jämt fördelad över skolans tre 
årskurser men också jämt fördelad över kön. 
 Resultaten från undersökningen visar på att skolans elever 94% känner sig trygga på 
skolan. Få upplever att de blivit kränkta eller diskriminerade, varken av andra elever eller av 
personal. På de två frågor som enkäten ställer om man under det senaste året känt sig illa 
behandlad av andra elever eller av lärare på skolan, svarar 88%, på den första frågan 
respektive 87%, på den andra frågan, att man inte känt sig illa behandlad. De två frågorna 
följs sedan upp av frågorna: Upplever du att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt? 
Upplever du att personalen på din skola behandlar dig på ett bra sätt? På den första frågan 
om relationen mellan eleverna svarar 84% ja på frågan och på den andra frågan, om 
upplevelsen av personalen, svarar 96% ja på frågan. 
 När det gäller kännedom om skolans ordningsregler svarar 85%, att man känner till dem. 
Likaså vet de flesta eleverna till vem man vänder sig om man upplevt sig illa behandlad, 83% 
och förtroendet för att skolan och personalen agerar ifall någon upplevt sig illa behandlad är 
högt, 84%. 
 På frågorna i enkäten som handlar om information om och delaktighet i arbetet med 
likabehandlings- och värdegrundsarbete är resultaten något lägre. Endast 65% uppger att de 
fått information om skolans LOV-arbete och bara 58% anser att de fått vara delaktiga i den 
utsträckning som de vill. 
 Det har i enkätens fritextsvar och vid intervjuer av elevgrupper, framkommit att man 
ibland kan uppleva jargongen mellan vissa elever som exkluderande och ibland lite hård. 
Likaså upplever vissa elever att enstaka lärare inte tillräckligt tydligt tar ansvar för att skapa 
förtroendefulla relationer eller ta ansvar för att studiero skapas. Ett par fritextsvar tar också 
upp att man ibland känner sig osäker på om undervisande lärare verkligen ser enskilda 
elevers insatser i de case och den undervisning som innehåller många grupparbeten. 
 I kollegiet diskussioner kring skolans elevkultur har framkommit att det finns tendenser 
till ett vi- och dem-tänk, som inte alltid främjar lärande och en öppen och inkluderande 
arbetsmiljö på skolan.   
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Plan för förebyggande insatser 

Skolans ordningsregler: information och delaktighet 
Kartläggningen visar att alltför få elever känner sig tillräckligt välinformerade om skolans 
ordningsregler. Inte heller känner sig skolans elever delaktiga i likabehandlings- och 
värdegrundsarbetet. 

Mål 
Alla elever ska känna till skolans ordningsregler och känna sig delaktiga i arbetet med 
likabehandlings- och värdegrundsfrågor.  

Åtgärder 
Åtgärd 1 - Skolan tar fram ny rutin för information kring våra ordningsregler 
Åtgärd 2 - Skolan avsätter tid för varje enskild klass under tidig hösttermin för att 
revidera skolans ordningsregler 

När: 
Senast den 15 september 2020 ska skolan har informerat alla elever om skolans 
ordningsregler samt reviderat de samma.  

Vem: 
Skolledningen tar fram ny rutin kring information om skolans ordningsregler, avsätter 
specifik tid för varje enskild klass att arbeta med revidering av ordningsregler. Mentor för 
respektive klass informerar om ordningsreglerna och leder det praktiska arbetet med 
revidera de samma. 

Uppföljning: 
LOV-enkäten som genomförs hösten 2020 används som uppföljning för att se om åtgärderna 
haft effekt. 

Skolans elevkultur 
I kartläggningen har också framkommit att det i skolans elevkultur finns tendenser till ett vi- 
och demtänk, som inte alltid främjar lärande och en öppen och inkluderande arbetsmiljö på 
skolan. 

Mål 
Att kartlägga och identifiera den elevkultur som råder på skolan, samt att analysera 
kartläggningen, för att identifiera vilka insatser som behövs över tid för att skapa en 
elevkultur som främjar lärande och en inkluderande arbetsmiljö samt att planera för dessa 
insatser.  

Åtgärd 
Åtgärd 1 - Kartlägga skolans rådande elevkultur.  
Åtgärd 2 - Utifrån analys av rådande elevkultur skapa en vision för en elevkultur som 
främjar lärande och en inkluderande arbetsmiljö 
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Åtgärd 3 - Ta fram insatser för skolans elever som gör att elevkulturen förändras i 
 önskad riktning 

När: 
Under vårterminen 2020 samt i början av arbetsåret i augusti 2020 

Vem: 
Rektor avsätter tid under skolans torsdagskonferenser för att skolans arbetslag ska kunna 
arbeta med både kartläggning och insatser som ska göra så att målet nås. Rektor avsätter 
också tid för skolans ledningsgrupp så att de  

Uppföljning och utvärdering: 
Under vårens efterarbetsdagar sammanfattas vårens arbete och insatser för kommande 
läsår planeras. Vid uppstarten av läsåret 2020 - 2021, spikas de insatser som ska göras under 
läsåret. Utvärdering av arbetet som helhet sker i samband med att PMK revideras 2021  
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Bilaga 1  
Definitioner och begrepp  
I Diskrimineringslagen definieras sju diskrimineringsgrunder. Skolan har en särskild 
skyldighet att se till att ingen elev på skolan blir illa behandlad eller får sämre villkor än 
andra mot bakgrund av dessa faktorer.  
 
Diskrimineringsgrunderna är de följande:  

● Kön: att någon är kvinna eller man 
● Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller 

genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön 
● Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 
● Religion eller annan trosuppfattning: religion eller en annan trosuppfattning, exempelvis muslimer, 

kristna, buddister och ateister 
● Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått 
därefter eller kan förväntas uppstå 

● Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 
● Ålder: uppnådd levnadslängd 

 
Kränkande behandling 
Diskriminering och kränkningar kan se mycket olika ut och behandlas delvis olika i lagen utifrån 
bakgrund till kränkningen och vem som kränkt och blir kränkt. Följande former av kränkande 
behandling brukar man skilja mellan:  
 

● Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 
har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband 
med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

● Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium 
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 
personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss 
religion eller annan trosuppfattning, visst funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, 
såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som 
används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

● Bristande tillgänglighet: att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana 
åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation 
med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och 
annan författning, och med hänsyn till ekonomiska och praktiska förutsättningar, andra 
omständigheter av betydelse. 

● Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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● Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

● Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkande behandling kan 
till exempel vara om någon skickar elaka mail eller sms, filmar någon utan dennes medgivande och 
lägger ut på nätet, om någon upprepade gånger blir retad för något, om någon inte får vara med de 
andra samt olika former av våld såsom slag, sparkar, knuffar och hot. Om kränkningar sker flera gånger 
brukar det ibland beskrivas som mobbning. 


