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Inledning 
Syftet med denna plan är att vi på Tegnérs rektorsområde, grund- och grundsärskola, ska arbeta 
med våra elevers lika rättigheter. Vi ska veta att likabehandlingsarbetet regleras av två regelverk, 
Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). 
 
Lagarna ställer krav på att vi bedriver ett målinriktat arbete för att främja elevernas rättigheter och 
bedriver ett målinriktat arbete för att främja trivsel och förebygga trakasserier och kränkande 
behandling. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för 
lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Skolan har också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva 
åtgärder enligt ett övergripande ramverk. 
 
Tillsynsmyndigheter är Diskrimineringsombudsmannen  www.do.se samt 
Barn- och elevombudet  www.skolinspektionen.se/sv/BEO/  
 
 

http://www.do.se/
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/


Resultat för 2019 och plan mot kränkande behandling 2020 
Planen mot kränkande behandling för 2020 grundar sig på följande underlag:  
 
1. Utvärdering i arbetslagen.  
2. Elevernas svar på elevenkät samt trivselenkät 2019. 
3. Analys av ovanstående klassvis, i elevråd och i elevhälsan. 
4. Husmodellen som genomfördes i samtliga klasser i december 2019. 
5. Analys av husmodellen i elevhälsan. 
6. Samtal med personal. 
7. Analys av incidentrapporter, kränkningsutredningar och disciplinära åtgärder. 
8. Analys av elevernas närvaro. 
9. Skolverkets allmänna råd gällande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

Sammanfattning resultat från kalenderåret 2019 
Samtliga elever har genomfört elevenkät under vårterminen och trygghetsenkät under höstterminen. 
Resultatet på vårens elevenkät var negativt då värdena på de flesta områden som mättes låg på en lägre nivå 
jämför med ht 2018. Under höstens trygghetsenkät såg vi en positiv utveckling då resultaten återigen var 
bättre, både jämfört med vårens resultat och resultatet från hösten 2018. Andelen elever som upplever sig 
trygga i skolan var hösten 2018 86,6%, våren 2019 83,3% och hösten 2019 87,2%. 
 
Under vt 2019 har det kommit in 59 st incidentrapporter och under ht 2019 118 st. 
 
Under hösten 2019 har det genomförts 11 st kränkningsutredningar.  
 
Under vårterminen 2019 delades fem skriftliga varningar ut och fyra elever blev avstängda. Under hösten 
2019 delades sex skriftliga varningar ut och fyra elever blev avstängda. 
 
Vid vårterminens slut saknade 23 % av ett eller flera kärnämnen, 51% av dessa var nyanlända. 61 % av de 
som saknade ett eller flera kärnämnen  hade en frånvaro som var större än 10 % och som då får betraktas 
som problematisk frånvaro, eftersom eleverna inte når målen.Detta var en fördubbling mot föregående år.  
 
Vid höstterminens slut hade 66,2% av eleverna en frånvaro som vi betecknar som problematisk, dvs 
frånvaron överstiger 10% och eleven saknar gymnasiebehörighet.Skolans totala frånvaro har dock sjunkit 
från 15,8% vt 19 till 14,2% under ht 19. 

 

Analys 

Enkäter 

Vid en enkäten som genomfördes under vårterminen 2019 var det en lägre andel elever som upplevde sig 
trygga i skolan jämfört höstterminen 2018. Vid höstens enkät var det fler elever som upplevde sig trygga i 
skolan, både jämfört med hösten 2018 och våren 2019. 
 
Det finns inga större skillnader i resultatet för olika årskurser, det pendlar mellan 86-88%. Inte heller om 
man jämför killar och tjejer ser vi några skillnader i resultatet, av killarna är det 88% som upplever sig 
trygga i skolan och bland tjejerna är siffran 87%.Vi ser alltså att det är en ganska jämn nivå på tryggheten i 
skolan oavsett årskurs. Det finns däremot stora skillnader mellan olika klasser där vi har lägre resultat i 



några få klasser. Det som är gemensamt för dessa klasser är att det finns en bristande studiero både under 
lektioner och övrig skoltid. Här tror vi att det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att skapa en 
tillgänglig skolmiljö för eleverna med tydliga förväntningar. Vi kan inte förvänta oss att eleverna ska bidra 
till en god studiero om vi inte berättar för dem hur de ska göra för att göra detta.  
 
Samtliga klasser får information om planen mot kränkande behandling och diskrimineringsgrunderna genom 
en film som visas för eleverna i samband med att husmodellen genomförs under höstterminen.. Återkoppling 
av trygghetsenkät och husmodellen genomfördes under vårterminen genom att en film spelades in och 
visades upp i samtliga klasser. Resultat på höstens trygghetsenkät har analyserats i varje klass och klassens 
elevrådsrepresentant har sedan tagit med klassens analys till elevrådet för analys på enhetsnivå. Dessa 
insatser tror vi är viktiga för att eleverna ska känna att de är delaktiga i arbetet med att skapa en trygg 
skolmiljö. Genom att eleverna själva aktivt får arbeta med resultatet på genomförda undersökningar får de 
en förståelse för vad som kan påverka trygghet och trivsel. De får på så vis en förståelse för begreppen och 
en insikt om deras eget ansvar för att skapa en trygg skolmiljö. Detta tillsammans med ett tydligare fokus på 
ordningsregler tror vi är en del i förklaringen till att resultaten blivit bättre under höstterminen. Resultatet 
har också analyserats i elevhälsan.  
 
Tegnérskolan har inför 2019 definierat begrepp som trygghet, studiero, normmedvetet förhållningssätt, 
elevdelaktighet, höga förväntningar och elevinflytande för att både personal och elever skall få en samsyn 
och lika förväntningar på innebörden av begreppen. Som personal på Tegnérskolan förväntas man arbeta 
utifrån dessa begrepp och detta skapar en tydlighet för eleverna. Det blir en likvärdighet i skolmiljön oavsett 
personal eller ämne och det skapar en tydlighet för eleverna, dvs en tillgänglig lärmiljö. Detta tror vi är 
positivt för trygghet och trivsel. 
 
Tegnerskolan har under en längre tid saknat en stimulerande utemiljö, vilket också påverkar skolans sociala 
miljö. Det saknas aktiviteter för eleverna under den fria tiden vilket med säkerhet bidrar till konflikter och 
att eleverna inte aktiveras på ett stimulerande sätt för att kunna tillgodogöra sig undervisning. Under hösten 
har skolan börjat skapa en utemiljö genom att skapa fler sittplatser utomhus, basketkorgar har satts upp och 
ett bollplank har byggts. Under 2020 kommer också en näridrottsplats med bollplan, basketkorgar och en 
parkourbana att iordningsställas.  
 
En stor andel av våra elever väljer att inte äta i skolrestaurangen av olika anledningar. Elever upplever att det 
är högljutt, långa köer, trång och ont om platser. De som äter sent upplever ibland att maten är slut och får 
vänta på annan mat. En god lunchmiljö är en förutsättning för eleverna ska orka hela skoldagarna. Vi arbetar 
med att förbättra miljön i skolrestaurangen genom matråd där alla klasser representeras. Vi ser att då vuxna 
äter tillsammans med eleverna så är det fler elever som äter lunch. För att vi ska få fler elever som äter lunch 
varje dag så är det absolut viktigaste att fler vuxna äter lunch i skolmatsalen. För att uppnå det behöver 
priserna för pedagogisk lunch ses över och vårt förslag är att all personal i skolan får äta pedagogisk lunch 
varje dag, alternativt betala ett lunchpris på ca 30 kr under förutsättning att de äter tillsammans med 
eleverna. Vår övertygelse är att detta även skulle bidra till förbättrad trygghet och förbättrade skolresultat. 
Personalens utvärderingar visar att möjligheten att skapa relationer med eleverna är det absolut viktigaste för 
att de ska lyckas i skolan och det är något som också vår skolpsykolog trycker på. En viktig faktor för att 
uppnå detta är att personal och elever får mötas i sammanhang utanför klassrummen. Under höstterminen 
har skolledning fått möjlighet att kontakta alla vårdnadshavare via mail utan att behöva gå omvägen via 
klassföreståndare. Det har gjort att skola och hem kan få ett tätare samarbete vilket är oerhört viktigt för att 



eleverna ska lyckas i skolan. Skolledning har uppmärksammat vårdnadshavare på att många elever inte äter i 
matsalen och bett dem ha en dialog med sin barn om vikten av att äta för att lyckas i skolan.  

Incidentrapporter och husmodellen 
Husmodellen 2018 visade att ett mindre antal elever ofta sitter i korridoren mot matsalen och då uppträder 
på ett sätt som flertalet av våra elever upplever som besvärande. Skolan har inte under lyckats komma till 
bukt med detta problem under föregående år. Vi har försökt hindra eleverna att sitta i korridoren genom att 
omplacera skåp samt att under en begränsat tid avsätta personal som ser till att elever inte sitter i korridoren. 
Samtal har förts med inblandade som hävdar att de sitter här eftersom de inte vill sitta i cafeterian. Eleverna 
säger vidare att det är en relativt hård jargong eleverna emellan samt att andra elever som passerar kan 
uppfatta som att deras samtal är riktade mot dem. Inför ht 2019 placerade vi stora blomkrukor i fönstren där 
eleverna satt. Under hösten 2019 har vi inte haft något problem med att elever suttit i fönstren i korridoren 
och en orsak till det tror vi är krukorna som placerats i fönstren. Detta har gjort att denna del av skolan 
upplevs som tryggare.  
 
Av husmodellen 2019 framgår det att eleverna anser att det förekommer skojbråk, bråk och olämpligt 
språkbruk bland eleverna. Detta är något som även personal uppmärksammat under höstterminen. I mitten 
av terminen reviderades därför ordningsreglerna och det förtydligades att skojbråk och skojretningar inte är 
tillåtet. Vår uppfattning är att många av de allvarligare incidenter som skett har sin bakgrund i skojbråk och 
olämpligt språkbruk.  
 
Vi ser att elever med annat modersmål är överrepresenterade i rapporterade incidenter. En orsak till det tror 
vi är att färre elever med annat modersmål får det stöd de behöver för att lyckas i skolan. En orsak är att det 
har varit svårt att utreda stödbehov pga språkliga hinder men också att skolan varit sämre på att 
uppmärksamma dessa elevers stödbehov. Det är också en lägre andel elever som har utredningar gällande 
särskilt stöd med sig från mellanstadiet bland eleverna med annat modersmål. Vi har under året minskat 
personalstyrkan på skolan med ca 10 årsarbetare och utifrån det ekonomiska läge vi befinner oss i kommer 
ytterligare neddragningar att vara nödvändiga. Vi ser att detta gör det svårare för oss att ge eleverna det 
särskilda stöd som de har rätt att få utifrån skollag.  
Ytterligare en förklaring kan vara att det är svårare för skolan att ha en nära kontakt med hemmen pga 
språkliga hinder och att tolk ofta krävs. Detta gör att det tar längre tid för hemmen att få information om 
svårigheter och incidenter som sker i skolan. 
  
När det gäller incidenter så ser vi att årskurs 7 är kraftigt överrepresenterade i våra inrapporterade 
incidentrapporter. Vi kan också se att ett mindre antal elever (12 st) förekommer i ca hälften av alla inkomna 
incidentrapporter. Majoriteten av dessa elever går i årskurs 7. I årskurs 7 är det två klasser som är kraftigt 
överrepresenterade vad gäller incidentrapporter. Vi har under hösten genomfört ett antal klassbyten vilka vi 
hoppas ska ha god effekt både på trygghet och resultatutveckling. Vi kan även se att pojkar framförallt 
förekommer i fysiska incidenter och flickor i diverse kränkningar verbalt samt på olika sociala medier. Ofta 
har eleverna sedan tidigare någon relation (går i samma klass, har gått i samma klass, rör sig i samma sociala 
umgänge). Vi har även märkt att det som sker på nätet ska redas ut i skolan när eleverna träffas fysiskt. Vi 
märker även att flera elever som börjar på högstadiet har pågående konflikter/problem som inte utretts på 
tidigare skolor.  

Kränkningsärenden och disciplinära åtgärder 
Majoriteten av eleverna som förekommer i kränkningsutredningar och som har tilldelats disciplinära 
åtgärder är i behov av någon form av extra stöd. Ofta har eleverna svårt med det sociala samspelet med 



andra elever och många har en NPF-problematik. Detsamma gäller för de eleverna som varit involverade i 
incidenter med inslag av våld. Skolan behöver bli bättre på att snabbt utreda vilken typ av stöd eleven 
behöver och sedan sätta inte lämpligt stöd utifrån de resurser som finns tillgängliga.  

Frånvaro 
Sjukfrånvaron ökade under vårterminen. Det mest anmärkningsvärda var att elever med en frånvaro på mer 
än 30% ökade från 2% till 8%(40 elever). Under höstterminen hade 10% av eleverna en frånvaro på mer än 
30% och 19% av våra elever hade en frånvaro på mer än 20%. Skolans totala frånvaro har dock sjunkit från 
15,8% vt 19 till 14,2% under ht 19.Det är tydligt att vi behöver fortsätta och intensifiera vårt arbete för att 
öka elevernas närvaro i skolan då det finns ett tydligt samband mellan elevernas närvaro och deras 
skolresultat. Skolans personal behöver bli bättre på att följa den rutin vi har för att uppmärksamma och agera 
när elever är frånvarande från skolan. From vt 20 kommer det automatiskt att gå ut ett mail till 
vårdnadshavare när en elev är frånvarande från en lektion eller har sen ankomst. Detta tror vi kommer ha en 
positiv effekt på elevernas närvaro. 
 
Skolan har under året förändrat organisationen för elevhälsan för att tydliggöra vem som har ansvaret för 
olika klasser. Vi har också två skolcoacher som har till uppgift att följa upp elevernas närvaro. 
Skolcoacherna deltar vid EHT-möten varannan vecka för att informera om hur närvaron på skolan ser ut. Vi 
tror att den förändrade organisationen är positiv för elevernas närvaro och kunskapsutveckling då det blir 
tydligare både för elevhälsopersonal och övrig personal vem som är ansvarig för olika åtgärder och vem man 
ska kontakta när behov finns. Den nya organisationen gör att vi effektiviserar användandet av de resurser 
som finns tillgängliga.   Den samverkande socialpedagogen, som arbetar mot elever med hög problematisk 
frånvaro, har haft stor positiv effekt och skolan har under året haft tre elever som kan benämnas 
hemmasittare. De insatser som har gjorts har brutit flera elevers höga frånvaro. Samarbetat med 
socialtjänsten genom denna tjänst är ovärderlig och skulle behöva utökas för att sätta in tidiga insatser.  
 

Identifierade nya behov av utvecklingsinsatser 
Skolan behöver fortsätta sitt arbete med att skapa en trygg skolmiljö. Vi behöver också aktivt arbeta för att 
höja elevernas närvaro i skolan. Åtgärder och aktiviteter som vi tror kommer att ha positiv effekt för detta är 
bland annat: 

- Fortsatt arbeta utifrån våra gemensamma begrepp för att skapa en tillgänglig skolmiljö. 
- Aktivt arbeta med våra ordningsregler och göra de ständigt levande i skolvardagen.  
- Jobba med normmedvetenhet och värdegrund. 
- Kommunikation med hemmen. 
- Hög vuxennärvaro vid rastytor. 
- Gemensam uppstart i samtliga klasser då ordningsregler och “konsten att gå på lektion” gås igenom 

med eleverna.  
- Förbättra våra rutiner för hur vi uppmärksammar och utreder behov av särskilt stöd.  
- Öka likvärdigheten gällande vilka elever som utreds för och ges särskilt stöd. 
- All personal ska följa de rutiner vi har när elever är frånvarande från skolan. 

 



Plan mot kränkande behandling 2020 
 

Mål 

Eleverna känner sig trygga i skolan. 

Aktiviteter 

Främjande aktiviteter 

- Läraren skall använda klassrumsplaceringar 
- Läraren skall göra gruppindelningar vid arbete i grupper eller i par.  
- All personal skall tillämpa ordningsreglerna 
- Läraren skall använda den av Tegnérskolan framarbetade modellen för 

lektionsstruktur 
- Läraren använder ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
- All personal skall ha ett normmedvetet förhållningssätt 
- All personal skall göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande 
- All personal skall ge eleverna inflytande i undervisningen 
- All personal använder mindset och grit som förhållningssätt i sitt bemötande mot 

eleverna 
- All personal ska ha höga förväntningar på alla klasser och alla enskilda elever. 
- All personal ska arbeta utifrån ett relationellt perspektiv 

 

Förebygga diskriminering, trakasserier eller kränkningar 

- Åtgärder efter Husmodellen 
- Skolcoachernas relationella arbete med elever är ett förebyggande arbete för att 

förhindra trakasserier och kränkningar. De har även ett åtgärdande arbete vid 
trakasserier och kränkningar.  

- Schemalägga tid för personal vid rastytor.  

- Tydliggöra rutiner gällande kommunikation mellan vårdnadshavare och skola. 

- Fortsätta att utveckla och systematisera elevhälsoteamets uppdrag och uppgifter 
- Sprida och fördjupa arbetet med tillgänglighet utifrån de tre perspektiven pedagogisk, 

fysisk och social lärmiljö.  
- Tydliggörande av aktiva insatser för respektive diskrimineringsgrund, se bilaga 1. 

 

Åtgärda vid diskriminering, trakasserier eller kränkningar 

1 Anmälan till rektor Ingripande 
personal 

2 Vårdnadshavare kontaktas både till den som misstänks ha blivit 

utsatt och den som ska ha utsatt någon för 

trakasserier/kränkande behandling 

Klf 

3 Rektor anmäler till huvudman Rektor 

4 Anmälan tas upp i EHT Rektor 

6 Utredning genomförs (vanligen av kurator) Professioner i 
EHT/klf 



7 Åtgärder för att förhindra trakasserier/kränkande behandling 

tas fram och genomförs. 

Professioner i 
EHT/klf 

8 Återrapport till klf Utredande 
personal 

9 Möte med vårdnadshavare Utredande 
personal/klf 

10 Återrapport till huvudman Rektor 

11 Uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder tillsammans 

med berörda elever och vårdnadshavare 

Professioner i 
EHT/klf 

 
 

 

 

 

 

 



Aktiva åtgärder mot diskriminering 2020 
 

Diskrimineringsgrund Främjande Förebyggande 
Etnisk tillhörighet  
(etnicitet) - att bli sämre 
behandlad på grund av sin 
hudfärg, sitt etniska eller 
nationella ursprung 
eller sitt språk eller sitt 
namn 

Normkritiskt förhållningssätt 
hos personalen 

 
Fördjupad information om 
diskrimineringsgrunden 

 
 

Förändrad organisation 
studiehandledning och 
extra stöd till elever 
med annat modersmål. 
 
Arbete med normer och 
värdegrund med 
personal och elever 
 
Vägledning till elever 
med 
migrationsbakgrund 

Religion eller annan 
trosuppfattning  
att bli sämre behandlad 
på grund av sin religion 
eller trosuppfattning 

Normkritiskt förhållningssätt 
hos personalen 

 
Fördjupad information om 
diskrimineringsgrunden 

Arbete med normer och 
värdegrund med 
personal och elever 

Funktionsnedsättning  
att bli 
sämre behandlad på 
grund av varaktiga 
nedsättningar av sin 
fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga 
funktionsförmåga eller att 
missgynnas genom att 
skäliga åtgärder för 
tillgänglighet inte har 
vidtagits för att personen 
ska komma i en jämförbar 
situation med personer 
utan sådan 
funktionsnedsättning. 

Arbete med tillgängliga 
lärmiljöer 
 
Kunskapshöjande insats till 
eleverna gällande 
diagnosmedvetenhet 

 
Fördjupad information om 
diskrimineringsgrunden 

Arbete med tillgängliga 
lärmiljöer 

 
Bildstöd 

 
 

Kön  
att bli sämre behandlad 
på grund av sin 
könstillhörighet  

Normkritiskt förhållningssätt 
hos personalen 

 
Fördjupad information om 
diskrimineringsgrunden 

Arbete med normer och 
värdegrund med 
personal och elever 

Könsidentitet och 
könsuttryck  
att bli sämre behandlad 
på grund av hur man 
uppfattar sitt kön  

Normkritiskt förhållningssätt 
hos personalen 

 
Fördjupad information om 
diskrimineringsgrunden 

Arbete med normer och 
värdegrund med 
personal och elever 

Sexuell läggning  
att bli sämre behandlad 
på grund av sin sexuella 
läggning 

Fördjupad information om 
diskrimineringsgrunden 

 
Normkritiskt förhållningssätt 
hos personalen 

Arbete med normer och 
värdegrund med 
personal och elever 

Ålder  Elevråd/klassråd  



att bli sämre 
behandlad på grund av sin 
ålder, d.v.s. sin uppnådda 
levnadslängd 

 
Fördjupad information om 
diskrimineringsgrunden 

 
 
 

 


