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Vision för 
Likabehandlingsarbetet 

 
 
 

På Bällstabergsskolan finns det stor acceptans för olikheter. Vi 
uppmuntrar rätten att uttrycka tankar och åsikter på ett respektfullt 
sätt och har noll tolerans mot kränkning, diskriminering eller 
mobbning. 
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Syfte med den årliga planen mot diskriminering och 
kränkande behandling är: 
 
Att främja elevers och personals lika rättigheter oavsett ålder, 
kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 
eller funktionshinder samt förebygga och förhindra  
kränkande behandling. 
 
Planen omfattar förskolan, grundskolan och fritids och 
revideras årligen genom kartläggningar och samtal kring hur 
vi uppnått våra mål i likabehandlingsarbetet.  
 
Likabehandlingsplanen utgår från Skollagen 14 kap.  
( 1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling och 
Diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser. 
 
Mål 
 
Målet är att ingen mobbning eller kränkande handlingar sker 
på Bällstabergsskolan. 
 
Därför strävar vi efter att all personal tillsammans med elever 
och vårdnadshavare aktivt ska arbeta främjande och 
förebyggande emot kränkande behandling, enligt denna plan.  
 
Hur vet vi när någon blivit kränkt eller mobbad? 
 
Definitioner:  

           
          Kränkande behandling 

Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider 
mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är 
ofta ett uttryck för makt och förtryck. Den enskildes 
upplevelse av kränkning måste alltid tas på allvar. 
Kränkningar kan vara synliga och handfasta likaväl som 
dolda och subtila. De kan utföras under den tid då 
verksamheten inte är i gång via telefon och dator (sms, mms, 
e-post och chatt). De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller 
mer systematiskt och återkommande. De kan ta sig uttryck i 
nedsättande tillmälen, nedsvärtning, förtal och 
ryktesspridning, förlöjligande eller förnedrande uppförande 
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som t.ex. negativa kommentarer om utseende eller beteende. 
Det kan också handla om att frysa ut eller hota liksom att 
skapa och sprida rasistiska eller homofobiska texter eller 
bilder och märken med annat kränkande innehåll. 
 
Diskriminering  
När någon på grund av: 

• ålder 
• kön  
• etnisk tillhörighet,  
• religion eller annan trosuppfattning 
• sexuell läggning  
• könsöverskridande identitet/uttryck  
• funktionshinder  

 
inte ges samma rättigheter som övriga. Det kan även handla om att 
man i en verksamhet har utformat strukturer och organisation på ett 
sådant sätt att de utifrån diskrimineringsgrunderna missgynnar en 
individ eller grupp. Olika beslut kan också få diskriminerande 
effekter.  
 
Trakasserier  
Är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna.  
 
Mobbning  
Är en upprepade kränkningar när någon eller några tillfogar 
eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag genom 
kränkningarna och -/eller diskriminering. Att mobba någon 
är en mycket allvarlig och olaglig handling som kan påverka 
den psykiska hälsan hos den som mobbats i framtiden även 
om mobbningen har upphört.  
 
På Bällstabergsskolan ingriper all personal mot alla former 
av mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. Ingen ska särbehandlas på grund av ålder, kön, 
etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning 
eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Om så ändå 
sker se konsekvenstrappan på sidan 14.  
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Hur uppnår vi målen? 
För att motverka kränkande och 
diskriminerande handlingar arbetar vi på 
flera nivåer 
 
För att vi ska uppnå vårt mål är det viktigt att hela skolans 
personal engagerar sig och tar ansvar: 
 
Handledaren 
- All personal på Bällstabergsskolan agerar vid kränkande

handlingar. Det betyder att man stoppar den kränkande 
situationen och pratar med berörda personer omgående. Den 
berörda elevens handledare ansvarar för att ringa hem till 
vårdnadshavaren. Om handledaren av något skäl inte ses som 
lämpligt uppgiftslämnare eller är frånvarande är det den 
pedagog som sett/tagit hand om situationen som ska ta kontakt 
med hemmet. 

- Ska vid kränkande behandling ta kontakt med pedagogisk 
ledare eller elevhälsoteamet och att dokumentera det inträ

- Ska rastvakta enligt schema
- Handledarna i respektive pedagogiska enhet ska kontinuerligt

arbeta med de demokratiska värdena, för barns och elevers 
inflytande, för att skapa en god och trygg miljö och för att 
förebygga kränkningar.  

- Ska följa Likabehandlingsplanen i sitt dagliga arbete.
- Ansvarar för att elever i början av varje läsår får ta del av och

förstå innebörden av skolans Likabehandlingsplan 
- Ansvarar för att dela ut och få in enkäter gällande

Likabehandlingsarbetet 
 

 Den pedagogiska enheten 
 

- Ska hålla värdegrunden levande i den dagliga verksamheten
- Ska vara goda ambassadörer och rollmodeller 
- Ska främja goda relationer och arbetsmiljö
- Ska arbeta främjande och förebyggande tillsammans med

elevhälsan och agera vid diskriminerande eller kränkande 
handlingar. 

- Ska vara drivande i integrering/användning av
likabehandlingsplanen i enheten. 
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 driva 

 och vilka 

- Ska tillsammans med elevhälsan planera möten och temaarbete 
i skolan.

- Ska tillsammans med elevhälsan arbeta fram metoder att arbeta
med Likabehandlingsfrågor på lektionerna. 

.  
Rektor 
- Rektor är ytterst ansvarig för Likabehandlingsarbetet
- Rektor har ansvaret för att bedöma om åtgärderna i ett

kränkningsärende har varit tillräckliga eller om ytterligare 
åtgärder krävs.  

- Barn/elever ska göras delaktiga/finnas med i arbetet. Detta
innebär att alla handledare arbetar med likabehandlingsplanen i 
sina klasser, vilket är rektors ansvar att säkerställa. 

- Vårdnadshavare ska informeras och göras delaktiga. Till
exempel ska Likabehandlingsplanen vara en stående punkt som 
diskuteras med föräldrarna vid terminsstart och på 
föräldramöten.  

- Ska se till att den pedagogiska enheten varje år utvärderar sin
verksamhet och planera nya främjande och förebyggande mål i 
Likabehandlingsarbetet. 

- Ansvarar för att rastvakter planeras väl för uppsikt över hela
skolområdet. 

- Kontakt med socialförvaltning/polis  och andra myndigheter.
 
Elevhälsoteamet 
Rektor: Bo Östenius 
Kurator: Karen John 
Skolsköterska: Sanna Sindemark 

 
- Elevhälsoteamet ska arbeta för att höja kunskapen om hur

diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 
förebyggs, upptäcks och motverkas. T.ex. kompetensutvecklas 
personalen på skolan i form av föreläsningar samt genom att 
diskussion regelbundet förs i de pedagogiska enheterna. 

- Elevhälsoteamet har regelbundna möten med de pedagogiska
ledarna för att stödja och utbilda. 

- Elevhälsoteamet på Bällstabergsskolan arbetar med att bevaka 
att den årliga planen följs och utvärderas. Elevhälsoteamet 
träffas fyra till fem gånger per termin för att utvärdera och
Likabehandlingsarbetet framåt. 

- Elevhälsoteamet diskuterar rådande normer på skolan. 
Diskuterar den psykosociala miljön, tryggheten, vilka resurser 
som krävs för att förbättra skolans arbetsmiljö
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utbildningsinsatser skolan behöver för att kunna nå uppsatta 
mål i Likabehandlingsarbetet. 

 
Elever 
- Ska följa skolans värdegrund och förväntansdokument
- Ska vara en god vän
- Ska berätta för en vuxen när någon far illa eller är utsatt
 
Elevrådet 
- Elevrådsrepresentanterna hjälper till att göra sina kamrater

delaktiga i likabehandlingsarbetet på skolan och har 
Likabehandling som stående punkt på sina möten. 
Elevrådledaren ansvara för att få detta arbete i rullning. 

 
Kamratteamet 
- Kamratteamet möts ungefär var tredje vecka. Deltagare är

representanter från varje årskurs från år 3-9. Deltagarna sitter 
på sin post i ett läsår för att sedan lämna stafettpinnen vidare. 
Man ansöker om uppdraget och intervjuas av kurator och 
skolsköterska som sedan tillsammans med klasshandledaren 
väljer kandidat. 

- Syftet med teamet är att arbeta främjande och förebyggande
emot kränkande behandling och diskriminering. 
Kamratstödjarna är skolans ”ögon och öron” och berättar för de 
vuxna i skolan när någon far illa. De agerar också som goda 
rollmodeller i skolan och deltar i att arrangera temadagar kring 
Likabehandling. 

- På mötena får man utbildning om diskrimineringsgrunderna, 
hur agera vis kränkande handlingar och hur hantera rollen so
kamratstödjare. Vi pratar också om hur klimatet känns i skolan 
och vilka åtgärder som behövs. Kamratstödjarnas perspektiv 
framföras till skolledning och de pedagogiska enheterna. 

- Kamratteamet ska veckovis prata med sina handledare för att
stämma av hur klimatet är i deras klass. Återkoppling sker på 
kamratteam mötena där kurator och skolsköterska är ledare.  
Upptäcks det att någon är utsatt ansvarar ledarna för att utreda 
situationen. 

 
Vårdnadshavaren 

- Ansvarar för att läsa Likabehandlingsplanen
- Ska uppträda enligt skolans värdegrund och att vara en god

rollmodell i Likabehandlingsfrågor 
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et. 

- Ska kontakta skolan i fall vårdnadshavaren får vetskap om att
någon far illa, blir kränkt eller känner sig mobbad. 

           
         Elevmedverkan, uppföljning och utvärdering 

- Årliga undersökningar av hur eleverna upplever klimatet på
skolan utförs bland annat genom strukturerade samtal med 
eleverna i olika forum.  

- En årlig Trygghets och trivselenkät besvaras av eleverna.
- Veckovisa samtal förs emellan kamratstödjare och

klasshandledare för att stämma av klassklimatet där 
informationen förs vidare till Kamratteamets ledare. 

- Elevrådet har Likabehandling som stående punkt på sina möten.
- Eleverna är med på att skriva och utvärdera den årliga

Likabehandlingsplanen samt att forma läsårets målinriktade 
handlingsplan tillsammans med kamratteamet och elevrådet. 

- Vårdnadshavare får vara delaktiga och yttra sina synpunkter på
Likabehandlingsplanen på föräldramöten och samrådsmöten. 

 
Åtgärdande nivå: 
 
Det är viktigt att vi i skolan har tydliga rutiner för att 
upptäcka och förhindra kränkande handlingar 
 
Rutiner för att upptäcka kränkande behandling, 
diskriminering eller mobbning 
 
- Alla vuxna på Bällstabergsskolan har ett stort ansvar i att vara

uppmärksamma och lyssna på vad barn/elever säger och gör. 
- Rastvakterna ska cirkulera på skolgården och ha koll på

ansvarsposter. 
- Elever blir informerade om att det är viktigt att den som blivit

utsatt berättar för någon hemma eller någon i skolan att de 
upplever dig kränkt eller mobbad. 

- Elever kan alltid gå till kurator eller skolsyster för att berätta 
om hur du har det. De har tystnadsplikt, men också skyldighet 
att anmäla och rapportera till ledninge

- Elever informeras om att de kan prata med en kamratstödjare
eller en elevrådsrepresentant om de upplever dig utsatt eller vet 
om någon annan som blir det. 

- Kamratstödjare ska varje vecka samtala med sina handledare 
om hur klimatet är i sin klass och rapportera till Kamratteam
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När en elev blir utsatt för kränkande handlingar  
Om en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling ska handledaren eller den pedagogiska ledaren 
utse vem som ska utreda omständigheterna. Handledaren 
ska vidta de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatt 
kränkande behandling. Alla åtgärder ska dokumenteras och 
sändas till rektor och skolkurator.  
 
Det är viktigt att ta reda på vad som har inträffat så exakt som 
möjligt.  
 
Vad har hänt? 
När hände det? 
Vilka var inblandade?  
Vad sades? 
 
Bilaga 2: Kartläggningsblankett, finns som stöd för det 
samtalet. 
 
- Den pedagogiska enheten utser personer som har samtal med 

den eller de som har utsatt eleven/eleverna och den som har 
utfört den kränkande handlin

-  Om det är flera personer kallas alla in för samtal under samma
lektion. Detta för att förhindra att de pratar med varandra.  

- Man kan begära att en eller fler personer från elevhälsan
medverkar i samtalet om man bedömer det som nödvändigt.  

- En person leder samtalet medan den andra antecknar.
 

- Vårdnadshavare kontaktas och informeras om att samtalet har 
ägt rum

- Dokumentation av samtalen/mötet lämnas till kurator. När
ärendet är avslutat förvaras det i elevernas arkivmapp. 

 
Rutiner för när ett kränkningsärende rapporteras 
till EHT 
 
När ett fall av diskriminering/mobbning rapporteras till EHT 
utser Elevhälsoteamet vilka som ska ta hand om ärendet. Det 
blir i första hand pedagogerna på den avdelning som eleven 
går på. Efter att utredning är gjord samlas berörda inom den 
pedagogiska enheten för att bedöma vilka åtgärder som ska 
vidtas. Bedömer de att det är ett mobbningsärende hålls de 
strukturerade samtalen med den eller de som mobbat av 
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utvalda i enheten, eventuellt med stöd av kurator eller 
skolsköterska.  
Fortsätter mobbningen efter flertal insatser i den pedagogiska 
enheten, kallas vårdnadshavaren till den/de berörda i ärendet 
till ett möte i skolan. Syftet är att tillsammans med den 
pedagogiska enheten och skolledning diskutera fortsatta 
åtgärder. Beslut om elevhälsokonferens(EHK) tas på 
elevhälsoteam möte (EHT). 
 
Rutiner för uppföljning: 
Uppföljning av den kränkande handlingen är mycket viktig 
för att personen ska förstå allvaret i det hon/de gjort. 

 
- Uppföljningssamtal sker kontinuerligt av handledaren för att

kontrollera att överenskommelserna följs. Pedagogisk ledare 
utser ansvarig. Dokumentation av samtalen lämnas till kurator 
och sedan i eleverna arkiv. 

- Efter en vecka tas uppföljningssamtal med samtliga berörda 
parter inklusive vårdnadshavare för att försäkra sig om att 
kränkningen har upphört. 

 
Syftet med dokumentation, kartläggningsblanketten 
Syftet med blanketten är att kartlägga och dokumentera olika 
former av brott mot diskrimineringslagen 2008:567 och 
lagen om åtgärder mot kränkande behandling; 6. Kap, 
2011:800 skollagen. Alla på skolan är skyldiga att rapportera. 
Detta är av stor vikt då det underlättar för tidigt agerande, 
uppföljning och elevens rättssäkerhet. Blanketter för 
anmälan om kränkande handlingar finns på Skola Direkt 
under ELEVSTÖD. En kopia lämnas till kurator och en 
förvaras i elevens/elevernas arkiv. 
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Konsekvenstrappan 
 
 

Tillsägelse. 
Handledare 
informeras. 
Dokumentera 
händelsen     

 

Föräldrakontakt via 
handledare.  
Samtal med berörda. 
Kartläggningsblankett fylls i.    

  

Ärendet lyfts på 
Elevhälsomöte i den 
pedagogiska enheten  

 
Elevhälsoteamet  
kopplas på/  

   

EHK med vårdnadshavare  
och rektor som beslutar  
om åtgärd  

    
Anmälan till socialförvaltn./ 
polis 

 
 
Handledning till konsekvenstrappan 
 
När ett barn/elev blir utsatt för kränkning, diskriminering 
eller mobbning av annan person på förskolan, skolan eller i 
fritidsverksamheten följer vi konsekvenstrappan: 
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1. Det är viktigt med en snabb reaktion och tidiga insatser för 
att förebygga mobbning.  
Den som upptäcker händelsen tar hand om situationen 
genom att samtala med berörda elever/personer och hänvisa 
till skolans värdegrund. Berörda handledare informeras. 
Dokumentera händelsen.  
Vid särskilda kränkande händelser(våld, allvarliga verbala 
kränkningar, klotter, internetmobbning, utfrysning m.m.) 
fylls kartläggningsblankett i av den som upptäcker 
händelsen.  
Blankett ligger på Skola Direkt under ELEVHÄLSA 
MAPPEN. Se även bilaga 1. 
 
2. Handledaren kontaktar föräldrar och har samtal med 
berörda elever.   Kartläggningsblankett fylls i.  
 
3. Vid upprepade händelser lyfts ärendet på elevhälsomöte i 
den pedagogiska enheten.  
 
4. Upplever den pedagogiska enheten att de inte kan lösa 
konflikter görs en anmälan till EHT kopplas på. 
Elevhälsoteamet beslutar om Elevhälsokonferens (EHK) ska 
genomföras. Rektor kallar till EHK.  
 
5. Rektor beslutar om polisanmälan/anmälan till 
socialförvaltningen är aktuell. 

 
Hur utvecklar och utvärderar vi skolans 
Likabehandlingsarbete? 
 
- För att alla ska kunna ta till sig och känna ansvar för

Likabehandlingsarbetet är det viktigt att de pedagogiska 
enheterna är med på att skapa mål och metoder.  

 

t 
- För att vi ska kunna se om det arbete vi gör ger resultat måste 

vi kartlägga vår verksamhet, hitta åtgärder och kontinuerlig
utvärdera. 

 
Nya främjande & förebyggande delmål 2012/2013:  
Det främjande arbetet handlar om att stärka positiva 
förutsättningar för Likabehandling i verksamheten och 
behöver inte utgår från identifierade problem i 
verksamheten. 
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Målsättningen för hela verksamheten 2012/2013 är: 
 
Mål Hur uppnå målet Uppföljn./ 

Utvärder. 
Ansv
ar 

Öka all personals 
engagemang och 
kunskap i 
Likabehandlingsar
betet 
 

1: Konferenstid 
avsätts varje vecka 
för arbete i de 
pedagogiska 
enheterna kring 
Elevhälsa och 
likabehandlingsfrå
gor.  
2: 
Elevhälsoteamet 
träffar 
regelbundet de 
pedagogiska 
ledarna och driver 
således elevhälsan 
framåt 

Elevhälso 
teamet(E
HT) 
utvärderar 
arbetet i 
december 
2012 

Rekt
or 

 
 
Vilka mål skal de enskilda enheterna ha? 
Mål utarbetas under planeringsdagarna augusti 2012 
 
Arbeta utifrån: 

• Bällstabergsskolans Värdegrund 
• Bällstabergsskolans Riktlinjer/arbetsro 
• Skollagen, diskrimineringslagen 
• Trygghets & trivsels enkät från 2011 

 
Det förebyggande arbetet:  
Det förebyggande arbetet omfattar endast områden som i 
verksamheten identifieras som riskfaktorer. Det handlar om 
att minimera risken för kränkningar som utgår från 
identifierade riskfaktorer(kartläggningar). 
 
Se sammanfattning av Trygghets och trivsels enkät augusti 
2011. 

Bilaga 1. 
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Kartläggningsrapport vid diskriminering, 
kränkning, trakasserier och/eller 
mobbning 
 
För att få en bättre bild av det som händer på skolan behöver händelser 
som kräver särskild uppmärksamhet och ingripande från vuxna 
dokumenteras och lämnas till handledare. Originalet skickas alltid till 
skolkurator. En kopia arkiveras i elevens/elevernas mapp/arkivet. 
 
 
Utsatt elev   ………………………………………………………………… 
 
Elev(er) som utsätter:……………………………………………………….. 
 
Avdelning/grupp  ……………….. Datum  ……………….. 
 
 
Inblandad/e  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Händelse 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Åtgärd 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Uppföljning när: 
 
Ansvar: 
 
 
 
Inlämnat av ………………………………………………………………………..   
 
 
 
Skriv på baksidan om platsen inte räcker till 
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2: 

Frågor till kartläggning av 
mobbningsärenden 
 
Jag har fått uppgift 
om..................................................................................................... 
 
 
Kan du berätta lite mer om det för 
mig………………………………………………… 
 
 
När hände 
det?..............................................................................................................
.... 
 
 
Var hände 
det?..............................................................................................................
... 
 
 
Vem sade 
vad?.............................................................................................................
.... 
 
Alt. 
Vem gjorde 
vad?............................................................................................................. 
 
 
Finns det någon mer som var i närheten när det 
hände?................................................... 
 
 
Har du hört om någon har utsatt någon annan för negativa 
kommentarer?........................ 
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Vem? 
 
 
När? 
 
 
Var? 
 
 
Hur?  
 
 
Finns det fler liknande 
händelser?....................................................................................... 
 
Om det gör det börja om och ta alla detaljer för alla händelser så exakt 
som möjligt. 
 
Tala om att du återkommer när den pedagogiska enheten har gjort det 
dem ska göra. 
 
Prata med andra som kan ha någon information att ge. 
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Bilaga 2  

Nulägesanalys/utvärdering av 
skolans arbete 2011 
 
I mars 2011 bevarades en trygghets och trivsels enkät av 
elever i skolan. Skolledningen och kurator hade även möten 
och utvecklingssamtal med högstadieeleverna under hösten 
2011 för att kartlägga och förbättra den psykosociala miljön 
på skolan. Resultatet presenteras och diskuterades i de 
pedagogiska enheterna och med eleverna hösten 2011.  
 
Sammanställning av kartläggningen ligger som bilaga 3. 
 
Vi har uppnått mycket och åstadkommit flera förbättringar i 
skolans Trygghets och Likabehandlingsarbete det senaste 
året. Uppfyllelse av förra årets mål redovisas genom matrisen 
under. 
 
Uppnådde och 
genomförda mål 2011: 
 

Ej uppnådda mål 2011: 
 

Likabehandlingsgruppen träffats 
de gånger som var målsättningen, 
dock har närvaron inte alltid varit 
tillfredsställande. 
 

Fler rastvakter som ser och agerar, 
som cirkulerar mer på skolgården. 
Rastvakterna behöver utökas? 
 

1:En kontinuerlig dialog och 
medvetandegörande i 
Likabehandlingsfrågor har funnits 
genom kamratstödjarmöten  
2: Kurator och skolsköterska har 
varit runt i klasserna och pratat om 
Likabehandling.  
3: Frågorna har även diskuterats på 
Likabehandlingsmötena och på 
elevhälsomötena. 
 

Att rusta upp vissa platser på 
skolgården som känns 
otrygga/farliga(se resultat 
kartläggning) 

 
Vårdnadshavare och elever har inte 
blivit tillfredsställande informerade 
gjorts delaktiga i 
Likabehandlingsplanen. 
 

Kurator har gjort en  utvärdering Att arbeta överbryggande emellan 
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av kamratteamet där flertalet 
elever tycker de lärt sig mer om 
Likabehandlings – och 
diskrimineringsgrunderna samt 
hur de kan agera som god 
rollmodell. 
Likabehandlingsarbetet utgår 
delvis utifrån elevernas perspektiv 
genom en trygghetsenkät 2011. 
 

 

elevernas åldrar då vissa yngre 
känner sig otrygg bland de äldre 
och de äldre tycker att de yngre är 
”kaxiga” och visar för liten respekt 
för de äldre(se sammanställning 
bilaga 3) 
Många upplever ett fult språkbruk 
på skolan och att personal inte 
tillrättavisar. 
 

Trygghetsenkäten är genomförd 
och kommunicerats fram till 
personal 
 

Många elever (ca. 20%) tycker att 
det känns otryggt på skolan och 
några har blivit mobbade och 
kränkt under läsåret. 
 

Kamratteamet har gått på teater i 
utbildande syfte under hösten 2011 
och högstadiet gick på teater för att 
främja psykisk hälsa och olikheter i 
familjemönster november 2011 
 

Vi har inte uppnått 
tillfredsställande engagemang 
bland lärarna i de pedagogiska 
enheterna 
 

Under hösten har vi arbetat med 
relationsbyggande genom samtal 
med eleverna både i klassrummet 
och i utvecklingssamtal. Under 
våren 2012 kunde eleverna intyga 
att klimatet emellan lärare och 
elever blivit bättre men att de 
fortfarande är en bit att gå vilket 
betyder att vi närmar oss en högre 
grad av elevmedverkan i 
Likabehandlingsarbetet. 
 

Genom samtal och möten med 
högstadieelever och deras 
vårdnadshavare under hösten 2011 
framkom det att det råder 
relationskonflikter emellan elever 
och flera lärare. Elever visade en 
attityd där de ”inte bryr sig” därför 
att ”lärarna inte bryr”. Många 
elever uttryckte att de kände sig 
förtryckta och illa omtalade av 
lärare. Genom både enkätsvaren 
och samtal som kurator och övrig 
personal haft med elever se vi att 
det behövs en större respekt och 
hänsyn upparbetas i skolan.  
 

Temavecka: December 2012 hade 
vi  ”Våga vara dig själv” med syfte 
att öka självkänslan, vänlighet och 
vänskap. Veckan resulterade i 
lärarnas engagemang och att av 
delar av låg/mellanstadieeleverna  
ritade och skrev kring de tre teman 

Utbildning till elevhälsan och övrig 
personal har ej genomförts. 
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syftande till att motverka 
kränkande behandling. 
Ritningarna blev sedan konst i 
skolans korridor. 
 
 
 

Personal uttrycker önskemål om: 

• Bättre rutiner för dokumentation i kränkningsärenden 
• Tydligare rutiner för hur personalen ska agera vi 

kränkande handlingar/ Vilket ansvar har handledarena när 
kränkande handling har uppstår.  

• Tydligare direktiv för hur kommunicera fram 
Likabehandlingsplanen/ Vilket ansvar har lärarna 
gällande att kommunicera fram planen till elever och 
vårdnadshavare? 

• Bättre rutiner gällande återkoppling från EHT till 
pedagogisk enhet. 

• På vilket sätt kan handledarna få stöd från EHT i 
Likabehandlingsfrågor och när kränkande handlingar 
uppstår? 
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Bilaga 3 

Sammanställning av enkät gällande 
Trygghet och trivsel mars 2011 
 
Antal inkomna blanketter från årskurs F-9: 280 st. Flest svar kom från Förskola, låg 
och mellanstadier. Färre från högstadiet där ungefär 60 personer deltog. 
 
Frågorna som besvarades var: 

1. Ge förslag på platser på skolan som kan upplevas otrygga. På 
vilket sätt kan de upplevas otrygga? 

2. Vet du om någon händelse som inträffat som gjort att någon elev 
känt sig otrygg på skolan? 

3. Vad kan ni elever göra för att skolan ska bli en tryggare plats? 
4. Vad kan personalen göra för att skolan ska bli en tryggare plats 
5. Vad kan föräldrarna göra för att skolan ska bli en tryggare plats? 

 
Frågorna är av kvalitativ natur och vi kan därför inte dra några 
kvantitativa(empiriska) slutsatser utifrån denna undersökning men undersökningen 
ger en god bild av hur eleverna upplever tryggheten i skolan och ger också tydliga 
anvisningar om vilka området vi bör arbeta med/förbättra på Bällstabergsskolan. 
 
Sammanställning förskoleklasser, lågstadiet och mellanstadiet F-5: 
Generellt upplever de yngre eleverna att de äldre är läskiga och att de stör 
deras lekar/ umgänge. Speciellt på fotbollsplanen där de äldre kan ta deras mål 
och i pingisrummet där de äldre ”muckar bråk” med de yngre, puttas och säger elaka 
saker med mer. Många yngre elever berättar också att de tycker det är läskigt i 
korridorerna när de äldre ”hänger runt, är högljudda och tar upp golvplatsen 
i korridorerna”. 
Platser som ofta nämns som otrygga i de yngres enkäter är: 
Resultat fråga 1: 

• Skåpen, där man kan bli ”stirrad på eller knuffad av” en äldre elev.  
• Matsalen tycker många är otäck eftersom de är alldeles för få vuxna 

och det händer mycket otrevligheter då. Till exempel skitsnack, bus 
och lek och att någon kommenterar vad och hur man äter, man får sitta 
själv och ingen säger något med mer(många uttrycker detta). 

• Pingisrummet. Enligt eleverna förekommer det mycket våld och 
svordomar där(ca. 70% av eleverna svarar detta). 

• Fotbollsplanen(de äldre ta till exempel de yngres mål och stör spelet) 
• Toaletterna tycker några är otäcka då det rycks i dörrarna och att de 

luktar och är mycket ofräscha(många säger detta). 
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• Många tycker att skolgården generellt är otrygg, speciellt vid 
lekparken(äldre elever kan till exempel stå där och bråka), i skogen när 
de äldre eleverna är där, ingen rastvakt(ca. 80% av de yngre eleverna 
tycker detta) 

• Gympasalen och omklädningsrummet. Äldre knackar på och busar, 
jagar de små eleverna(ca. 50% av de yngre eleverna svarar detta). 

• Stenparken tycker en del blir halkig på vintern 
• Istappar från taken på vintern 
• Det finns hål i staketet som behöver lagas 
• Klätterställningen och vid gungorna. Många konflikter där. 
• Scenen/Rampen för där kommer det stora elever. 
• Cafeterian/Klubben. De yngsta barnen tycker de stora barnen är 

läskiga. Många äldre elever röker utanför cafeterian. Otryggt (ca. 60% 
av de yngre eleverna säger detta) 

• Getingbon om sommaren är läskigt. 
• Cykelvägen känns otrygg för de små eftersom det kör mopeder där. 

 
Resultat fråga 2: 
Någon elev berättar att han blev sparkad och tryckt upp emot en vägg i pingisrummet, 
utfrysningar och elever som gaddar ihop sig mot en eller några i korridorerna har 
någon upplevt, flere har blivit slagna vid pingisbordet, en tjej berättar att hon känner 
någon som blev mobbad. En har upplevt slagsmål där kusinen blev anmäld för 
misshandel. 
Resultat fråga 3: 
Några svarar att de inte ska vara ”uppkäftiga”, att man ska vara snäll och respektera 
varandra, till exempel att alltid hälsa på varandra när vi möts, prata mer med 
varandra, vara trevlig och snäll, vara uppmärksamma och även ”vara snälla mot de 
som är dumma”, hjälpa till, vara schysst mot varandra, ställa upp för varandra, inte 
bråka, mobbas eller sparkas, att eleverna berätta för en vuxen om något händer, man 
kan hjälpa den som är utsatt och hämta en vuxen, eleverna kan ha koll på rasterna, 
behandla andra människor som man själv vill bli behandlad, inte se ner på varandra. 
Många har inte svarat, eller svarat vet ej. 
Resultat fråga 4: 
”Cirkulera mer på skolgården, att rastvakterna agerar oftare, fler lärare 
som är rastvakter, inte prata så mycket utan gå runt- det kanske är kris 
någonstans! Gå runt över hela skolan, personalen ska lyssna på barnen. 
Lärarna bör vara mer uppmärksamma, speciellt på rasterna, hjälpa till 
när det är konflikter, se mer, fråga mer( ca.80% av de som svarade på låg 
och mellanstadiet hade samma åsikter och tips om åtgärder!!) hålla 
toaletterna rena, mer översyn över eleverna, att de vuxna är mer aktiva och tar 
hand om de som ser ledsna ut, flera vuxna i omklädningsrummet, att vuxna 
säger till på skarpen när något händer, säga till den som är dumma, de kan hjälpa 
elever som har det svårt eller elever som är rädda, vara trevligare och fråga mer, att 
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de vuxna tar hänsyn till alla och accepterar att alla är olika, hålla mer 
kolla på vad barnen säger till varandra, se efter i klassen om någon är 
mobbad, servera bättra mat, ge mer rast, dela ut godis, se till att eleverna sköter sig, 
att rastvakterna sprider ut sig mera, inte står och pratar i grupp”. Många uteblivna 
svar. 
Resultat fråga 5: 
”Fråga sina barn hur de haft det i skolan, prata mer med sina barn, prata mer med 
lärarna, vara mer delaktiga, föräldrar som hälsar på kan rastvakta, om föräldrarna får 
reda på något som inte är bra, hjälpa till, prata med sina barn och ge lärarna tips om 
hur prata med lärarna om deras barn är otrygga, dem kan se till att prata med sitt 
barn och om barnet känner sig otryggt så kan föräldrarna kontakta skolan, uppfostra 
sina barn enligt skolans värdegrund, ringa till läraren och berättar om det är något. 
De kan stötta sina barn mer och kanske följa med till skolan om det är något, fler 
borde komma på besök i skolan, hålla koll på ungdomarna och vad de gör, prata med 
sina barn om mobbning, engagera sig mer i vad deras barn gör, lyssna på sina barn 
och kontakta andra föräldrar om det behövs, vara snälla mot sina barn om 
föräldrarna är irriterade på varandra, kan barnet ta illa åt sig, då kan barnet bli arg på 
sina kamrater”. Många uteblivna svar. 
 
Sammanställning Högstadiet 6-9: 
Resultat på fråga 1:  
De flesta högstadiet elever känner sig trygga i skolan bortsedd från några få som 
tycker cafeterian känns otrygg då det är många elever som samlas och det är få vuxna. 
En tycker att B11 bör isoleras och att det ska finnas tjej och kill - toaletter. 
Det händer att folk rycker i dörrarna =otryggt.  
Resultat fråga 2:  
Några elever berättar om slagsmål i skolan, att någon blivit slagen vid pingisbordet 
och att en tjej blev våldtagen på en toalett vid ett tillfälle. Generellt förekommer det 
mobbning och utfrysning. De som är tysta och blyga inte uppmärksammas inte alltid 
enligt eleverna.. 
Resultat fråga 3:  
Samtliga som svarat tycker vara ska vara schysst, inte se ner på varandra, vara 
trevligare, inte prata skit, se mer(inte blunda)och behandla alla likadant, inte döma, 
respektera varandra, våga vara sig själv och våga säga ifrån när det händer något. En 
hel del har blanka svar eller svarar ”vet ej”. 
Resultat fråga 4:  
Att lärarna ser mer och engagerar sig, pratar mer med eleverna, frågar mer, håller 
bättre koll, lyssnar mer(”alla har olika problem men alla är lika viktiga”), ”ta tjuren 
vid hornen” när det händer något och inte bara tro att det löser sig, vara trevligare. 
Resultat fråga 5:  
Prata med sina barn om mobbning, hålla koll på sina barn och vad de gör, engagera 
sig mer i vad deras barn gör, starta en antimobbning rörelse, kolla med sina barn om 
allt är bra i skolan, hålla bra kontakt med lärarna och samarbeta istället för att bara 
”snacka”, hjälpa till hemma med läxor, komma till föräldramöten, prata med sitt barn 
och hjälpa till.” Det kan vara så att barnet är osäkert på grund av något i hemmet”. 
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Några tycker att det inte är så mycket föräldrarna kan göra och några tycker att 
föräldrarna inte ska bry sig om det som händer si skolan. En hel del har blanka svar 
och svarar vet ej. 
 
Om vi lyssnar och följer dessa kloka barnens tips och råd, kommer vi 
lyckas med en trevligare och tryggare skola☺ 
 
2011-08-10 
Vid datorn: Karen John 
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