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1. Inledning 

På Segrande Liv Grundskola accepterar vi inte någon form av diskriminering eller annan form av 

kränkande behandling. Vårt mål är att alla elever och all personal ska trivas, känna sig trygga och 

respekterade. Segrande Liv Grundskolas elever och personal ska känna till sina rättigheter och 

skyldigheter när det gäller likabehandling, diskriminering och annan kränkande behandling. På 

skolan bedriver vi ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande 

behandling.  

 

Syftet med Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan är att tydliggöra skolans mål för 

elevernas trivsel och umgänge mellan alla som finns på skolan. I likabehandlingsplanen finns 

rutiner för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp kränkande 

behandling. Alla på skolan ska behandlas lika oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet 

och uttryck. 
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2. Definitioner av diskriminering och kränkande behandling  

 

Diskriminering: 

1. direkt diskriminering betyder att en person behandlas sämre än någon annan, om denna 

negativa behandling beror på den andre personens kön, ålder, etniska tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande 

identitet och uttryck. 

2. indirekt diskriminering betyder att en person behandlas sämre än någon annan genom ett 

beslut som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, ålder, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

könsöverskridande identitet och uttryck. 

3. trakasserier betyder att en person har ett sätt som kränker någon annans värdighet och som 

har anknytning till kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. 

4. sexuella trakasserier betyder att en person har ett uppträdande på ett sexuellt sätt som 

kränker någon annans värdighet. 

5. instruktioner att diskriminera betyder att en person ger order eller instruktioner om att 

diskriminera någon annan på ett sätt som beskrivs i punkterna 1 - 4. 

 

Kränkande behandling innebär ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt ovan 

nämnda punkter, ändå kränker ett barns eller en elevs värdighet. Bedömningen utgår alltid från 

elevens personliga upplevelser. 
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3. Skolans organisation för att främja likabehandling och förebygga 

diskriminering och kränkande behandling 

 

Att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling 

Alla som arbetar på Segrande Liv Grundskola har ansvar för att det råder ett tryggt klimat på 

skolan. I det dagliga pedagogiska arbetet ägnas tid åt att förebygga diskriminering och kränkande 

behandling. Detta sker på olika sätt, till exempel genom morgonsamlingar med hela skolan varje 

dag, klassråd, ett aktivt Elevråd, ett team kring Elevhälsan, drama, inbjudna gäster, 

värderingsövningar och samtal kring värdegrundsfrågor.  

 

Främjande åtgärder: 

 Skolans likabehandlingsplaner ligger ute på skolans hemsida. 

 En genomgång av skolans likabehandlingsplan görs med samtliga elever varje läsår. 

 Skolans ”Policy vid misstanke att barn far illa” gås igenom av samtlig personal minst en gång 

per läsår. 

 Skolans personal fortbildas i värdegrundsfrågor och arbete mot diskriminering. 

 På den schemalagda skoltiden arbetar personalen även specifikt mot diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 

och sexuell läggning. Detta sker regelbundet under schemalagda lektioner genom 

filmvisning, värderingsövningar och diskussioner. Eleverna får diskutera olika scenarier av 

diskriminering och kränkande behandling och komma med förslag på hur man skulle 

kunna lösa situationen bättre. Det diskuteras också om vad som är rätt och fel och hur 

man skulle känna sig om man var utsatt för diskriminering eller annan kränkande 

behandling. 

 När lärarna delar ut skriftliga test eller andra arbeten som eleverna gjort har skolan en 

policy att eleverna inte ska prata med varandra. Alla elever ska få tillbaka sina test och 

arbeten utan att visa sina resultat för varandra eller jämföra den respons de fått. Detta för 

att tona ner eventuell jämförelse med varandra. 

 Varje lärare har i åtanke under ordinarie lektioners gång att arbeta mot diskriminering och 

annan kränkande behandling genom att föregå med gott exempel på hur vi ska behandla 

varandra samt uppmärksamma om ett dåligt beteende skulle förekomma. 
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 Varje lärare ska uppmuntra varje elev till att uttrycka sina egna åsikter och respektera 

varandras åsikter. Läraren ska skapa ett klassrumsklimat där varje individ kan känna sig 

trygg i vetskapen om att skilda åsikter respekteras. 

 Vid sammansättningen vid grupparbeten och dylikt är målet att motverka diskriminering 

och kränkande behandling. 

 Personalen tar ansvar som rastvärdar för att skapa trygghet innan skolan börjar och på 

rasterna. 

 Inför varje utvecklingssamtal får eleverna göra en självvärdering utifrån följande 

kategorier: Självkänsla, Empati, Samspel med andra, Ansvarstagande i gruppen, 

Demokrati, Hälsa, Arbetsro och arbetsglädje, Planering av studier, Medvetenhet och 

förståelse för omvärlden, Reflektion och bedömning av sitt eget lärande, Analysera och 

dra slutsatser, Kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, Använda sig av 

många olika källor, Uppskattning och rimlighet. 

Sedan under utvecklingssamtalet leder eleven själv sitt samtal genom att utgå från det som 

han/hon skrivit i sin självvärdering. 

 Varje skoldag börjar med en gemensam morgonsamling med rektor, lärare och samtliga 

elever. 

 Skolans Elevråd arbetar förebyggande med samtliga klasser på skolan genom att bland 

annat arrangera gemensamma aktiviteter. 

 En enkät genomförs varje skolår för att mäta elevernas trygghet på skolan och för att 

kunna genomföra förbättringar. 

 Varje termin anordnar skolan en temadag om ”Likabehandling/värdegrunden" där bland 

annat skolans likabehandlingsplan gås igenom och diskuteras med eleverna. Dessa 

temadagar har olika innehåll och målet är att informera och förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling och att fördjupa sig i värdegrundsfrågor. 

 Varje termin anordnar skolan en temadag om de nationella minoriteterna. 

Varannan höst har eleverna temadag om "Sverigefinnar och Tornedalsfinnar" och 

varannan höst om "Judarna". 

Varannan vår har eleverna temadag om "Samerna" och varannan vår om "Romerna". 

 Varje läsår får eleverna arrangera en ”Nobelfest” tillsammans med personalen. Under 

festen delas det ut diplom till varje elev och till var och en i personalen. På diplomet står 

deras positiva egenskaper beskrivna. Rektor Annika Savelind och eleverna i klass 6-9 

formulerar tillsammans de positiva kommentarerna till varje elev i 6-9:an och till 

personalen. När formuleringen görs till en elev får den eleven lämna klassrummet. 
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Klassföreståndare Stina Stiberg gör likadant med eleverna i klass F-5. 

 Varje läsår får eleverna i åk 4-6 och åk 7-9 en temadag om ”Sex och Samlevnad”. 

 I slutet av vårterminen arrangerar skolan en dag då samtliga elever tillsammans med 

personal genomför en utvärdering kring läsårets likabehandlings- och värdegrundsarbete. 

En kartläggning inför kommande läsår görs också då. 

 Skolan har också en policy av att bjuda in gäster till skolan som kan dela viktiga 

erfarenheter och tankar till eleverna. Exempel på gäster från läsåret 2008-2009 var en 

samisk kvinna, en funktionshindrad man och en man från Bosnien med muslimsk tro och 

gäster från läsåret 2009-2010 var en man som arbetat i svenska skolan i Nicaragua. 

Under läsåret 2011-2012 besökte Mohammed Gulchin och Christina Spännar skolan. 

Mohammed Gulchin som själv kommit från Afghanistan som asylsökande för åtta år 

sedan berättade på ett levande sätt om Afghanistan, sina upplevelser av kriget, flykten till 

Sverige och situationen som asylsökande i Sverige. Christina Spännar berättade om sitt 

engagemang för utsatta människor och om hur hon jobbade med just ensamkommande 

flyktingbarn från Afghanistan. 

Under läsåret 2012-2013 fick skolan besök av en miljöingenjör som berättade om sitt yrke 

och även detta läsår besöktes skolan av en samisk kvinna som också var ledamot i 

Sametinget. Läsåret 2012-2013 avslutades med ett besök av en 79-årig kvinna som 

överlevde blockaden av Leningrad (St Petersburg) under andra världskriget. 

Under läsåret 2013-2014 fick skolan besök av två gymnasieelever som gjort en 3-veckors 

lång studieresa till Kina. De berättade framför allt om hur situationen för många barn 

kunde se ut. 

Under läsåret 2014-2015 fick skolan ett flertal besök. Det var Suad Korlat som berättade 

om hur det var att invandra till Sverige från Bosnien. Två poliser besökte eleverna i åk 3-4 

i ett antimobbningsprojekt där de pratade om "Jag är din kompis". Lisa Stiberg berättade 

om sina erfarenheter och upplevelser i landet Uganda, där hon bott och arbetet som 

volontär i sex månader. 

Under läsåret 2015-2016 fick hela skolan besök av Rodrigo Barettos från Brasilien. Han 

berättade för alla elever om Brasiliens djur, natur och kultur. Åk 7-9 hade besök av Hadi 

Kheirabadi från Iran. Han berättade för eleverna om sitt land och om hur han hade flytt 

till Sverige. Eleverna i åk 7-9 hade besök av Margareta Johansson som är socionom. Hon 

berättade om sitt arbete inom socialtjänsten och även om sitt tidigare arbete inom 

tvångsvården och kriminalvården. 
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Under läsåret 2016-2017 fick hela skolan besök av Bob och Nancy McCleary från Texas, 

USA. De berättade om sitt land och eleverna hade frågor om allt från djur till det 

stundande presidentvalet. 

Lisa Stiberg kom och berättade om sin resa till Filippinerna med Skandinaviska 

Barnmissionen. Hon beskrev hur barnen levde där och hur hjälparbetarna arbetade för att 

hjälpa dessa barn till ett bättre liv. 

Börje Nordin, en pensionerad lärare, kom och berättade om sin och sin fars uppväxt på 

1910-talet respektive 1940-talet. 

Danut Covaciu och hans son Dany Covaciu, rumänska romer, berättade om sitt land och 

om romernas situation i Rumänien. 

Under läsåret 2017-2018 fick skolan besök av Emmanuel Chindove från Zimbabwe som 

berättade om sitt hemland. En polisman besökte klass F-5 och berättade om sitt yrke. 

Journalisten Simon Vinnardag berättade för eleverna i 6-9:an om sitt yrke och 

undervisade dem om hur man gör en intervju. Eleverna fick även testa på flera olika 

praktiska övningar kring detta. En person kom och lärde eleverna i F-5:an teckenspråk. 

Bengt Nilsson kom och berättade om sitt ideella arbete för cancersjuka barn för hela 

skolan. 
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4. Att upptäcka och anmäla diskriminering och annan kränkande 

behandling 

 

De tydliga rutiner som finns på Segrande Liv Grundskola för att tidigt upptäcka diskriminering 

och annan kränkande behandling är klassråd, utvecklingssamtal, hälsosamtal med skolsköterskan, 

hälsosamtal med kuratorn och trivselenkät. På Segrande Liv Grundskola finns även ett schema 

för rastvärdar som täcker varje morgon innan skolan börjar och alla raster och innebär att det 

finns vuxenuppsikt över utrymmen och platser där eleverna vistas. 

 

All personal blir informerad om sitt individuella ansvar gällande uppmärksamhet kring 

diskriminering och kränkande behandling. Personalgruppen diskuterar vilka utrymmen och 

situationer som kan vara extra viktiga att ha uppsikt över. Vid upptäckt, eller misstanke om 

diskriminering och annan kränkande behandling, är skolans policy att berörd personal agerar 

omedelbart. För detta finns följande riktlinjer och rutiner: 

 

 En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling eller trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. 

 Rektorn som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling eller trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

 Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna eller trakasserierna eller sexuella trakasserier och i förekommande fall vidta 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

 Huvudmannen ska skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. 

 

Därutöver finns även följande riktlinjer och rutiner: 

 

 Klassföreståndare eller annan personal kontaktar rektorn. 

 Rektor kontaktar teamet kring Elevhälsan. 

 Skolans personal har tät kontakt med vårdnadshavarna.  

 Elevernas situation diskuteras under arbetslagsträffar. 
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 Olika uppkomna situationer och grupp-processer diskuteras regelbundet under 

arbetslagsträffarna. 

 Teamet kring Elevhälsan diskuterar elever regelbundet. 

 Teamet kring Elevhälsan diskuterar också uppkomna situationer som skett under 

lektioner, raster, luncher och dylikt. Teamet diskuterar även grupp-processer regelbundet. 

 Varje läsår ska skolsköterskan erbjuda ett hälsosamtal med eleverna i åk 4 och åk 8 och 

med eleverna i förskoleklassen tillsammans med deras vårdnadshavare. 

 Varje läsår ska skolsköterskan erbjuda ett kortare hälsobesök för eleverna i åk 2 och åk 6. 

 Varje läsår ska kuratorn erbjuda ett hälsosamtal med eleverna i åk 2 och åk 6. 

 Vid händelser som kräver andra åtgärder skrivs en utredningsrapport. 

 En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling eller trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. 

 Rektorn som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling eller trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

 Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna eller trakasserierna eller sexuella trakasserier och i förekommande fall vidta 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

 

På den schemalagda skoltiden arbetar personal även specifikt mot diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning 

och annan kränkande behandling. Personalen på Segrande Liv Grundskola arbetar kontinuerligt 

med att uppmärksamma all form av diskriminering och kränkande behandling. 
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5. Att utreda och dokumentera diskriminering och annan kränkande 

behandling 

 

Om diskriminering och annan kränkande behandling upptäcks finns följande rutiner: 

 Huvudmannen ska skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. 

 Rektor eller den rektor utser, ansvarar för att en ordentlig utredning genomförs bland 

annat genom att samtala med berörda personer eller personer som kan ha sett och hört 

relevanta saker i ärendet. Samtal med berörda elever sker alltid. 

 Rektor eller den rektor utser, ansvarar för att se till att lämpliga åtgärder genomförs 

utifrån det som framkommit i utredningen. 

 Rektor har kontakt med vårdnadshavarna. 

 Rektor och eventuellt en kollega har samtal med vårdnadshavarna. 

 Rektor och/eller medlemmar ur teamet kring Elevhälsan kallar till elevkonferenser med 

vårdnadshavare vid behov. 

 

Händelsen skrivs ned i en utredningsrapport som detaljerat beskriver händelseförloppet, vilka 

som var delaktiga och vem som blivit utsatt. Rektor ansvarar för utredningen och gör också vid 

varje enskilt fall en bedömning om hur allvarlig kränkningen är, vilken sorts diskriminering det 

rör sig om och om anmälan till andra myndigheter ska göras.  
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6. Att åtgärda och följa upp diskriminering och annan kränkande 

behandling 

 

Vid akuta situationer som rör diskriminering och annan kränkande behandling reagerar skolans 

personal. Vid dessa akuta situationer agerar skolans personal efter följande rutiner: 

 

 Den som uppmärksammar situationen samtalar med de inblandade på plats. 

 Information kring händelsen vidarebefordras till rektor eller klassföreståndare som pratar 

om händelsen med sina elever. 

 Hemmet kontaktas kontinuerligt. 

 Annan myndighet kontaktas om situationen kräver det. 

 Den som blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling erbjuds samtal med 

skolsköterskan och/eller kuratorn. 

 Huvudmannen ska i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden. 

 

 

Om en elev har utsatts för diskriminering eller kränkning av en i personalen på skolan kan eleven 

berätta detta för någon vuxen på skolan som den har förtroende för som i sin tur kontaktar 

rektorn. Om en annan i personalen på skolan har uppmärksammat detta kontaktas rektorn 

omedelbart som sedan samtalar med den det berör i personalgruppen. Eleven som blivit utsatt 

får samma stöd som vid annat fall av diskriminering och kränkande behandling. 

 

 

För att åstadkomma långsiktiga lösningar följer skolan följande rutiner: 

 Regelbunden kontakt med hemmet. 

 Teamet kring Elevhälsan kopplas in vid behov. 

 Personalen bryter ordinarie undervisning under en period för att med andra metoder och 

riktat innehåll åstadkomma en bestående förändring. 

 Uppföljningsmöten och utvärdering med inblandade. 
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För att förändra strukturer och förhållanden elever emellan följer skolan någon eller samtliga av 

följande rutiner: 

 Tillfällig eller permanent förändring av olika gruppsammansättningar av elever. 

 Tillfälligt eller permanent platsbyte i klassrum. 

 

All personal arbetar regelbundet med att åtgärda uppkomna situationer. Rutinerna och åtgärderna 

ovan gäller för all form av diskriminering och kränkande behandling.  
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7. Ansvarsfördelningen 

 

Skolans personal har följande ansvarsområden: 

 Rektor är ansvarig för utredandet av utredningsrapporter och vid de fall där någon i 

personalen har utsatt elever på skolan för någon form av kränkning. Rektor är ansvarig 

för att en anmälan skrivs till myndigheter (främst polisen), kallar till elevkonferens samt 

ansvarar för att göra likabehandlingsplanen känd och förankra den hos personalen. 

 Rektor leder teamet kring Elevhälsan. 

 Skolsköterskan har hälsosamtal och hälsokontroller med elever. 

 Skolsköterskan är med i teamet kring Elevhälsan. 

 Kuratorn har hälsosamtal med elever. 

 Kuratorn är med i teamet kring Elevhälsan. 

 Lärarna arbetar förebyggande med att motverka diskriminering och kränkande 

behandling, kontaktar hemmet, ser till att rektor blir informerad samt ansvarar för att 

uppföljning sker.  

 Teamet kring Elevhälsan för regelbundna diskussioner om elevernas psykosociala hälsa 

och beslutar om åtgärder. Vid dokumenterade mobbningssituationer sker samtal och 

uppföljningssamtal med den/de som har utsatt någon annan för kränkning. 

 Rastvärden är synlig och tillgänglig och skriver utredningsrapport vid behov. 

 Elevrådet arbetar förebyggande med samtliga klasser på skolan bl. a. genom att arrangera 

gemensamma aktiviteter för hela skolan. 

 

All personal på skolan har ansvar att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far 

illa. Skolan har en skriftlig ”Policy vid misstanke att barn far illa”. 

All personal på skolan har ansvar för att följa likabehandlingsplanen och att anmäla då någon 

bryter mot denna.  
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8. Delaktighet, medverkan och förankring 

All personal ska läsa igenom och ge synpunkter på likabehandlingsplanen. Detta ska också göras 

av elevrådet, som består av elevrepresentanter från samtliga klasser. Likabehandlingsgruppen 

består av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare samt två lärare och de är ansvariga för 

upprättandet av likabehandlingsplanen utifrån dessa synpunkter. 

En ny likabehandlingsplan upprättas vid varje läsårs start och läggs ut på skolans hemsida. 

Föräldrar kommer vid varje föräldramöte uppmanas att ta del av planen samt lämna in 

synpunkter och åsikter till likabehandlingsgruppen. 

Likabehandlingsgruppen gör även en enklare version av likabehandlingsplanen för att garantera 

att alla elever, oavsett läskunskapsnivå, ska förstå innehållet i likabehandlingsplanen och känna till 

sina rättigheter.  

 

Fortlöpande under läsåret görs en utvärdering av årets likabehandlingsplan för att säkerställa 

likabehandlingsarbetet och att målsättningar följs och att åtgärder görs. 

Vid varje läsårs slut görs en sammanfattande utvärdering av årets likabehandlingsplan för att 

komma fram till vad som fungerat bra och vad som behöver förbättras och förändras. Det görs 

även en kartläggning med eleverna för att komma fram till vilka målsättningar och åtgärder som 

eleverna och personalen vill ha i nästa läsårs likabehandlingsplan.  

Vid varje läsårs start upprättas en ny likabehandlingsplan som delas ut till all personal och rektorn 

går igenom innehållet. Vid behov görs ändringar i likabehandlingsplanen när som helst under 

pågående skolår.  
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9. Åtgärder för Segrande Liv Grundskola läsåret 2018-2019 
 

 

Främjande åtgärder med ansvarig tjänst för läsåret 2018-2019 

 Skolan ska anordna en temadag om värdegrunden/likabehandling under höstterminen. 

Eleverna önskar mer film och mer drama. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

 Skolan ska anordna en temadag i början av höstterminen då personal och elever ska 

uppdatera skolans ordningsregler. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

 Skolan ska anordna en temadag om värdegrunden/likabehandling under vårterminen. 

Eleverna önskar mer film och mer drama. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

 Skolan ska anordna en temadag i slutet av vårterminen då personal och elever utvärderar 

läsårets värdegrundsarbete och likabehandlingsplan och gör en kartläggning inför 

nästkommande läsår. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

 Skolan ska arrangera en hajk för klass 6-9 när höstterminen börjar.  

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

 Skolan ska arrangera en hajk för klass F-5 när höstterminen börjar. 

Ansvarig: Lärare Stina Stiberg 

 Skolan ska arrangera en hajk för klass 6-9 vid vårterminens slut.  

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

 Skolan ska arrangera en hajk för klass F-5 vid vårterminens slut. 

Ansvarig: Lärare Stina Stiberg 

 Skolans elever ska tillsammans med lärarna arrangera en Nobelfest för alla elever och all 

personal. Alla elever och lärare ska få ett diplom där personens positiva egenskaper är 

beskrivna. 

Ansvarig: Lärare Stina Stiberg 

 Skolan ska anordna en temadag om de nationella minoriteterna varje termin. Detta läsår 

ska vi fokusera på minoriteterna Sverigefinnar, Tornedalsfinnar och Samerna. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

 Skolan ska bjuda in gäster som kan dela viktiga erfarenheter och tankar till eleverna. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 
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 Skolan ska anordna en temadag om sex och samlevnad under höst- och vårterminen för 

åk 6-9 och en temadag för åk 4-5. 

Ansvarig: Lärare Stina Stiberg 

 

 

Förebyggande åtgärder med ansvarig tjänst för läsåret 2018-2019 

 Skolan ska undervisa eleverna i nätetik med syfte att: 

- utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar, såsom att kunna värdera, ta 

ställning och agera på ett ansvarsfullt sätt. 

- träna eleverna att själva kunna göra personliga ställningstaganden i olika frågor, agera 

ansvarsfullt mot sig själv och andra och att verka i samhället med respekt för andra 

människor. 

- öka elevernas förståelse av betydelsen att själva sätta gränser för att värna den egna 

integriteten. 

- öka elevernas förståelse och respekt för sin egen och andras integritet. 

- öka elevernas förståelse och medvetenhet om hur det som publiceras på sociala medier 

sprids och påverkar människor.  

- öka elevernas kunskaper om konsekvenserna av användandet av sociala medier och hur 

lagstiftningen i Sverige ser ut kring hot och kränkningar. 

Detta ska genomföras genom att: 

- Reflektera över betydelsen av ord såsom respekt och ansvar. Diskutera ords betydelse: 

antingen är det ord som bygger upp eller ord som river ner.  

- Reflektera över olika symbolers betydelse. 

- Reflektera över vad social smitta är, hur det sprids och vilka konsekvenser det får. 

- Studera konkreta exempel på händelser som skett på nätet och vilka juridiska 

konsekvenser detta fått för de inblandade och deras vårdnadshavare. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström för åk 6-9 och lärare Stina Stiberg för åk F-5 

 Skolan ska börja läsåret med temaövergripande veckor kring olika länder och kulturer för 

att främja förståelsen och respekten för den kulturella mångfalden. Som avslutning kring 

dessa temaövergripande veckorna ska skolan arrangera en heldag där eleverna får 

presentera olika länders maträtter, traditioner och kulturarv.  

Ansvarig: Lärare Marlene Nordvart 
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Specifikt  

All personal på skolan kommer att fortsätta arbetet mot all form av diskriminering och kränkande 

behandling i och utanför lektionssituationer. Alla pedagoger kommer att fortsätta läsa ny 

skollitteratur och annat undervisningsmaterial för att försäkra sig om att skolans 

likabehandlingsplan är utformad i överensstämmelse med dem. 
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10. Utvärdering av Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsarbete 

under läsåret 2018-2019 

 

Allmänt 

Skolans likabehandlingsplan kommer att utvärderas fortlöpande under läsåret och en ny plan 

revideras och upprättas årligen. Även teamet kring Elevhälsan gör årligen en utvärdering för att 

kunna förbättra sitt arbete inför kommande läsår. Varje läsår får eleverna i åk F-5 och åk 6-9 samt 

lärarna besvara enkäter med frågor kring värdegrunden och likabehandlingsarbetet. 

I slutet av varje läsår arrangeras en dag då samtliga elever tillsammans med personal genomför en 

utvärdering kring läsårets likabehandlings- och värdegrundsarbete. En kartläggning inför 

kommande läsår görs också då. 

 

Resultat av elevenkäten vad gäller värdegrunden och likabehandling 

I slutet av vårterminen fick eleverna i åk 3-5 och åk 6-9 enskilt besvara en enkät med frågor som 

handlade om deras åsikter kring värdegrunden och likabehandling.  

Eleverna fick ta ställning till en rad olika påståenden och sedan rangordna dem i en 4-gradig skala, 

utifrån hur hög grad de tyckte att påståendena stämde överens, från ”Instämmer helt” till ”Instämmer 

inte alls”. I redovisningen av resultatet har vi även lagt till en kolumn där vi räknat ut ett 

medelvärde för att lättare se i hur hög grad eleverna instämde med de olika påståendena. Högst 

poäng (om alla elever instämmer helt) ger medelvärdet 4 och lägst (om alla svarar instämmer inte 

alls) ger medelvärdet 1. 

För åk 6-9 fick följande fyra påstående högst poäng "Jag känner mig trygg på rasterna", ” Möjligheterna 

för varje individ är lika oavsett etnicitet”, ”Möjligheterna för varje individ är lika oavsett religion eller annan 

trosuppfattning” och ”Möjligheterna för varje individ är lika oavsett funktionshinder”. 

Lägst poäng fick påståendet ”Jag tycker det är lugnt och skönt vid skolluncherna". 

För årskurs F-5 fick följande påståenden högst poäng ”Jag blev glad när jag läste diplomet jag fick på 

årets Nobelfest”. 

För årskurs 3-5 fick följande två påståenden lägst poäng: ”Elevrådet utvecklar skolan positivt". 

En sammanställning av resultaten i enkäterna finns som bilagor. 

Se bilaga 1: Sammanställning av enkät för eleverna i åk 6-9 vad gäller skolans värdegrundsarbete 

och likabehandlingsplan gjord 2019-04-29 

Se bilaga 2: Sammanställning av enkät för eleverna i åk 3-5 vad gäller skolans värdegrundsarbete 

och likabehandlingsplan gjord 2019-04-29 
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Resultat av lärarenkät vad gäller värdegrunden och likabehandling 

I slutet av vårterminen fick lärarna på skolan besvara en enkät med frågor kring värdegrunden 

och likabehandling. 

Lärarna fick ta ställning till en rad olika påståenden och sedan rangordna dem i en 4-gradig skala, 

utifrån hur hög grad de tyckte att påståendena stämde överens, från ”Instämmer helt” till 

”Instämmer inte alls”. I redovisningen av resultatet har vi även lagt till en kolumn där vi räknat ut 

ett medelvärde för att lättare se i hur hög grad lärarna instämde till de olika påståendena. Högst 

poäng (om alla lärare instämmer helt) ger medelvärdet 4 och lägst (om alla svarar instämmer inte 

alls) ger medelvärdet 1. 

Högst värde fick 13 stycken påståenden såsom : ”Jag känner att det jag gör på min arbetsplats är viktigt 

och betydelsefullt ". 

Lägst värde fick påståendet: "Jag känner mig delaktig i elevrådets aktiviteter". 

Se bilaga 3: Sammanställning av enkät för lärarna vad gäller skolans värdegrundsarbete och 

likabehandlingsplan 2019-05-09 

 

Utvärdering av läsåret som gått och kartläggning inför kommande läsår 

2019-04-29 fick eleverna göra en utvärdering av läsåret som gått och därefter komma med förslag 

på hur verksamheten kan förbättras inför kommande läsår. Detta gjordes klassvis. 

 

Efter en sammanställning av utvärderings- och förbättringsfrågorna framkom att eleverna bland 

annat tyckte följande:  

* Att hajken i augusti varit viktig för sammanhållning i klasserna.   

* Att eleverna upptäckt att det fanns olika grupperingar inom klassen och försökt ändra detta till 

att bli mera inkluderande. 

* Sättet vi behandlar varandra har blivit bättre. 

* Att temadagarna varit uppskattade. 

* Att Nobelfesten varit en höjdpunkt på höstterminen. 

 

Efter en sammanställning av utvärderings- och förbättringsfrågorna framkom följande förslag på 

utvecklingsområden: 

* Luncherna. Att man pratar mer med varandra och inte tittar på filmer och youtube-klipp vid 

matbordet. 

* Rasterna: att man hittar fler rastaktiviteter än bara fotboll.  

* Att vi fortsätter jobba med de attityder vi har till varandra och vilket språk vi använder. 
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* Utveckla elevrådet. 

 

 

Utvärdering av de främjande och förebyggande åtgärderna för läsåret 2018-2019 

Här nedan återfinns de åtgärder skolan hade för läsåret 2018-2019. De är markerade med kursiv 

stil. Utvärderingen följer under respektive punkt med vanlig stil.  

 

 

Utvärdering av de främjande åtgärderna med ansvarig tjänst för läsåret 2018-2019 

 Skolan ska anordna en temadag om värdegrunden/likabehandling under höstterminen. Eleverna önskar 

mer film och mer drama. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

Måndag den 8 oktober hade skolan en temadag kring skolans likabehandlingsplan. Alla 

elever samlades i skolans matsal och fick sitta i åldersblandade grupper. Därefter fick 

grupperna diskutera och fundera på denna fråga:  

Vad menas med likabehandling?  

Därefter fick grupperna diskutera andra frågor och sen redovisa vad de kommit fram till i 

gruppen. Första frågan handlade om värdegrund: 

Har olika människor olika värdegrund?  

Vad styr/bestämmer vår värdegrund?  

Hur är min människosyn? 

Vad innebär det att kränka en människa? 

Sedan fick grupperna ta ställning till vilken gräns de hade gentemot andra (integritet) , vad 

de tyckte var okej och vad som inte var okej. De fick ta ställning till följande frågor: 

Är det okej att..... 

Ta någons mössa? 

Ta någons mobil?  

Pilla på någon annan?  

Ge ut någon annans mobilnummer utan att fråga den personen att det är okej?  

Att foto någon utan att först fråga personen?  

Att filma någon utan att först fråga personen?  

Att kommenterar någons frisyr?  

Att kommenterar hur mycket någon annan äter?  

Att kommenterar vad en annan person äter? 
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Fråga om någon har lite pengar i sin familj? 

Ytterligare frågor som grupperna fick diskutera var: 

Hur mycket får jag hjälpa en klasskompis som inte vet vad han/hon ska göra? 

Hur mycket får jag hjälpa en klasskompis om svaret på en fråga/uppgift som han/hon inte kan? 

Var går gränsen för att göra ”en björntjänst” (hjälp som i förlängningen blir en skada)? 

Får jag säga till en klasskompis att han/hon ska var tyst på en lektion? 

Vad accepterar jag att andra gör mot mig?  

Vad accepterar jag inte att andra gör mot mig? När säger jag stopp?  

För vem säger jag stopp? 

Vad berättar jag när jag pratar enskilt med en nära vän som jag kan lita på?  

Vad berättar jag när jag skriver på nätet? I vilka sammanhang är det okej att öppna upp sig och 

berätta känsliga saker?  

I vilka sammanhang ska man inte öppna upp sig och berätta känsliga saker 

Hur långt är jag beredd på att gå för att bli omtyckt av andra kompisar i skolan?  

Hur långt är jag beredd på att gå för att bli omtyckt av andra kompisar utanför skolan? 

Hur långt är jag beredd att gå för att få ”likes” på nätet? 

Det blev viktiga och givande diskussioner i grupperna. Dagen avslutades med att eleverna 

fick läsa skolans trivselregler och varje elev fick välja ut den regel de tyckte bäst om.  

 

 Skolan ska anordna en temadag i början av höstterminen då personal och elever ska uppdatera skolans 

ordningsregler. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

Detta gjordes måndagen den 8 oktober under temadagen kring likabehandling. Se text 

ovan. 

 

 Skolan ska anordna en temadag om värdegrunden/likabehandling under vårterminen. Eleverna önskar 

mer film och mer drama. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

Vårens värdegrundsinsatser för F-2:an: 

Under vårterminen fick eleverna i F-2:an titta på ”Evas känslokoll” på SVT Play. 

Eva Funck förklarar hur våra känslor fungerar och varför vi har dem. Att våra känslor är 

nödvändiga budbärare för vår överlevnad. Vad händer i hjärnan när vi känner? Hur 

påverkas kroppen? Hur kan känslan hjälpa eller stjälpa oss? 

Dessa känslor tittade F-2:an på: 
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Oro 

Intresse 

Arg  

Ledsen 

Glad 

Rädd 

Skam 

Förvåning 

Avsmak  

Empati 

Eleverna fick även genomföra följande övningar och/eller diskussioner: 

- Hur man gör när man visar intresse för någon kompis eller lärare.  

- Är man glad så kan det smitta av sig till sina kompisar.  

- Skam är en hemsk känsla och den måste man bli av med så fort som möjlig, men man 

måste göra det på rätt sätt för att det ska hjälpa.  

- Förvåning är en känsla som kan byta ut en annan känsla snabbt.  

 

Under våren fick eleverna i F-2:an lyssna på högläsning av följande två böcker: ”Pricken” 

av Margret Rey och H A Rey och ”Sagan om den lilla farbrorn” av Barbro Lindgren. 

 

Tisdagen den 26 mars pratade vi om tacksamhet i åk F-2:an. Lektionen började med att 

eleverna fick fundera över om de hade sovit i en säng i natt. De fick även fundera över 

om de hade en mamma eller en pappa eller om de hade ätit frukost. Därefter fick de 

tänka efter om alla barn i världen har tak över huvudet, en säng och så vidare.  

Därefter fick eleverna skriva och rita vad de var tacksamma för. Teckningarna sattes 

sedan upp i klassrummet.  

 

Tisdagen den 2 april såg åk F-2 filmen "Maya - honungsjakten". Filmen handlar om ett bi 

som måste vinna en tävling för att rädda sin kupa. För att vinna tävlingen behöver hon 

lagkamrater. Den handlar om att alla i ett team behövs och är lika viktiga, att man kan 

klara svåra saker om man hjälps åt. Filmen tar också upp vad som är verklig vänskap och 

rättvisa innebär. 
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 Skolan ska anordna en temadag i slutet av vårterminen då personal och elever utvärderar läsårets 

värdegrundsarbete och likabehandlingsplan och gör en kartläggning inför nästkommande läsår. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

Måndagen den 29 april hade hela skolan en temadag kring likabehandlingsplanen. 

Nytt för i år var att utvärderingen och kartläggningen gjordes i respektive klass, F-2:an för 

sig, 3-5:an för sig och 6-9:an för sig. 

 

F-2:an 

Under vårterminen har skolans personal haft många samtal kring värdegrundsfrågor med 

eleverna i F-2:an. Därför ville skolans personal få en feed-back när det gäller om samtalen 

med olika individer och samtalen med hela klassen gett någon effekt och resulterat i en 

positiv förändring. Skolans rektor tillsammans med klasslärare och en annan lärare skrev 

ihop de punkter som varit aktuella under vårterminen. Dessa punkter var underlag till F-

2:ans likabehandlingsdag.  

Skolans rektor samlade alla elever i F-2:an i en ring och började prata om vad 

likabehandling betyder och vilka olika diskrimineringsgrunder som finns.  

Därefter ledde rektorn ett samtal med alla elever utifrån frågeställningen ”Har det blivit 

bättre? Har det försvunnit helt?”. 

Detta gjordes utifrån följande punkter: 

Arbetsron i klassrummet 

Raster 

Luncher 

Göra vad läraren säger 

Säga emot läraren (detta vill jag inte göra) 

Bedöma läraren, hon gör inget, hon ska göra så här och så här 

Göra ljud i klassrummet (nynna, trumma, vissla) 

Sitta på min stol 

Titta på den som pratar 

Inte ta något utan att fråga 

Vänta på sin tur 

Komma när det ringer in, när lektionen börjar 

Inte lägga sig i vad andra gör 

Grimaser 

Hån om tjej och kille leker/pratar 
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Skratta åt någon som gör fel 

Ordet döda? 

Jag har ingen kompis 

En lärare antecknade det som sades under diskussionen. 

Sammanfattningsvis framgick det att samtliga punkter blivit bättre och ett fåtal hade 

försvunnit helt. 

 

3-5:an 

Under vårterminen har skolans personal haft många samtal kring värdegrundsfrågor med 

eleverna i 3-5:an. Därför ville skolans personal få en feed-back när det gäller om samtalen 

med olika individer och samtalen med hela klassen gett någon effekt och resulterat i en 

positiv förändring. Skolans rektor tillsammans med klasslärare och en annan lärare skrev 

ihop de punkter som varit aktuella under vårterminen. Dessa punkter var underlag till 3-

5:ans likabehandlingsdag.  

Skolans rektor samlade alla elever i 3-5:an i en ring och började med att prata om vad 

likabehandling betyder och vilka olika diskrimineringsgrunder som finns.  

Därefter ledde rektorn ett samtal med alla elever utifrån frågeställningen ”Har det blivit 

bättre? Har det försvunnit helt?”. 

Detta gjordes utifrån följande punkter: 

Arbetsron i klassrummet 

Raster 

Luncher 

Göra vad läraren säger 

Göra ljud i klassrummet (nynna, trumma, vissla) 

Lägga sig i vad andra gör 

Hot – om du… då så 

Hot – om jag säger till en vuxen 

Hån om tjej och kille leker/pratar 

Skratta åt någon som gör fel 

Titta på den som pratar 

En lärare antecknade det som sades under diskussionen. 

Sammanfattningsvis framgick det att samtliga punkter blivit bättre och ett fåtal hade 

försvunnit helt. 
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6-9:an 

För eleverna i 6-9:an gick Lärare Nils Malmström först igenom skolans 

likabehandlingsplan och begrepp kring de olika diskrimineringsgrunderna. Eleverna hade 

flera frågor och vi tog upp olika konkreta exempel från samhället på saker eller situationer 

som skulle kunna innebära diskriminering. 

Därefter fick eleverna skriftligen svara på kartläggning och utvärderingsfrågor. 

De avslutade sedan med att fylla i en individuell enkät kring likabehandlingsfrågor. 

 

Eleverna i 3-5:an och 6-9:an fick skriftligt besvara frågor som handlade om att ge förslag 

och idéer till nya målsättningar i likabehandlingsarbetet inför det kommande läsåret 2019-

2020. De fick även skriftligt besvara frågor som handlade om att utvärdera 

likabehandlingsplanen för läsåret 2018-2019. 

Sammanställningen av det eleverna i 3-5:an och 6-9:an skrev utgör ett underlag till skolans 

utvärdering av likabehandlingsplanen för 2018-2019 och ett underlag till skolans 

likabehandlingsplan för 2019-2020. 

Avslutningsvis besvarade eleverna i 3-5:an och 6-9:an en enkät som bestod av ett antal 

olika påståenden som de skulle ta ställning till. Till exempel att ta ställning till påståendet 

”Jag känner mig trygg på rasterna”. 

 

 Skolan ska arrangera en hajk för klass 6-9 när höstterminen börjar.  

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

Den första veckan i skolan efter sommarlovet avslutades med en härlig hajk. 

Klass 6-9 åkte till Österlen på sin hajk. 

Första stoppet var i Tomelilla där "Hasse och Tage Muséet" besöktes. 

Sedan checkade klassen in på Scoutgården i St: Olof där de senare skulle övernatta. Efter 

lunch var det dags för bad i Gyllebo sjö. 

Därefter gick resan till Stenshuvuds nationalpark där vi besteg toppen, besökte Naturrum 

och gick till havet. Efter besöket i Nationalparken spelade vi minigolf i Kivik. 

Dagen avslutades med en gemensamt lagad middag i Scoutstugan.  

Elever och lärare återvände till skolan vid lunch på fredagen. 

 

 Skolan ska arrangera en hajk för klass F-5 när höstterminen börjar. 

Ansvarig: Lärare Stina Stiberg 
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Eleverna i F-5:an åkte till Vaxsjön där de delades upp i lag och sedan vandrade runt sjön, 

en 3 km lång slinga. Utmed vandringen fick lagen lösa olika mer eller mindre kluriga 

uppdrag tillsammans. Efter fika i skogen var det dags att åka till övernattningsstugan på 

Camp Wild West. Även detta år var det härligt sommarväder och eftermiddagen 

tillbringades i och vid poolen. Andra aktiviteter denna dag var grillning av hamburgare, 

lekar, spel och mys. 

Dagen efter blev det packning, städning och ännu en härlig stund i poolen.  

En lyckad hajk med härligt väder avslutades på skolan med lunch. 

 

 Skolan ska arrangera en hajk för klass 6-9 vid vårterminens slut.  

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

Vårterminens hajk för eleverna i 6-9:an gick till Malmö. 

Eleverna fick en guidad tur på Havshotellet i Malmö av hotellägare Sara Vinnardag. Hon 

visade hela designkonceptet och berättade också om processen de gick igenom för att nå 

där de är idag. Tillsammans pratade vi om entreprenörskap, teambuilding och 

projekthantering.  

Vi var alla överens om att goda egenskaper som integritet, ärlighet, hålla sina ord, lösa 

problem och en tjänande attityd öppnar dörrar som leder oss till våra stora äventyr i livet.  

Varje beslut vi fattar dagligen, stort som litet, tar oss någonstans. 

Efter att ha ätit medhavd lunch vid havet åkte vi till Malmö Stadion. 

Där fick vi en guidad tur av Liza Eriksson, som är arrangemangskoordinator på Malmö 

FF. Vi fick se de olika delarna av Malmö Stadion och hon berättade initierat kring 

verksamheten med matcher och olika event. Vi avslutade med besök på Malmö FF:s 

Museum. Eleverna hade mycket frågor kring allt från fotbollsspelare till hur ekonomin 

fungerar i sådan stor organisation. 

Eleverna hann också med att prova ett utegym i Pildammsparken. 

På kvällen bodde vi över i Kirsebo Scoutstuga vid Ekholmssjön där vi lagade mat och 

umgicks. 

Hajken avslutades på fredagen med lunch på skolan.  

 

 Skolan ska arrangera en hajk för klass F-5 vid vårterminens slut. 

Ansvarig: Lärare Stina Stiberg 
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F-2:ans hajk började med att eleverna gick runt Vaxsjön, där eleverna var uppdelade i två 

grupper. På vägen fanns det olika uppdrag som eleverna skulle lösa. Det blev även mycket 

samtal om saker de såg och hittade längs vägen. Fika längs vägen höjde mysfaktor. 

Eftermiddagen tillbringades på stugbyn Camp Wild West, där elever och lärare fick en 

guidad rundtur på vandrarhemmet och stuga 4, som renoverats under våren. Under 

rundturen presenterades även visionen för hela stugbyn. 

Därefter blev det tid för lekar tillsammans och hamburgare grillades. Dagen avslutades 

med filmen ”Det regnar köttbullar”. 

På fredagen blev det tillfälle till bad och därefter avslutades hela hajken på skolan med 

älgkebab till lunch. 

 

Vårens hajk för åk 3-5 blev en riktig höjdpunkt. Efter samling på skolan torsdagen den 

23:e maj åkte klassen till Klippan för att cykla dressin tillsammans. Härligt väder, god 

lunch, gemenskap och mysig cykling gjorde att det blev en riktigt lyckad utflykt. Nästa 

anhalt efter cyklingen blev scoutgården Finn som ligger i skogen inte långt från 

Frostavallen.  

Efter fika, uppackning och installation i rummen blev det promenad genom skogen till 

Vaxsjön och ett härligt bad för eleverna. Resten av eftermiddagen och kvällen stod det 

lekar, tennis, fotboll, grillning och brädspel på programmet. På fredagen avslutades hajken 

med lunch på skolan. 

 

 Skolans elever ska tillsammans med lärarna arrangera en Nobelfest för alla elever och all personal. Alla 

elever och lärare ska få ett diplom där personens positiva egenskaper är beskrivna. 

Ansvarig: Lärare Stina Stiberg 

Skolans nobelfest blev även detta läsår en succé. Eleverna i årskurs 8-9 var värdar för 

festen. 

Trerättersmenyn såg ut på följande sätt: 

Förrätt:  

Tortilla med kebab och färska grönsaker 

Huvudrätt: 

American BBQ med kyckling, revben och karrékotlett serverad med pommes frites, gurk- 

och paprikasticks och bearnaisesås. 

Dessert: 

Oreotårta  
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Under Nobelfesten fick personal och elever en rolig och trevlig stund tillsammans då två 

elever från årskurs 5 arrangerade en musiktävling, där alla blev engagerade. Två elever i åk 

7 och åk 9 anordnade även dansleken ”Stopp”. Sedan fick alla njuta av en dans som två 

elever i årskurs 3 dansade. 

Festens höjdpunkt var diplomutdelningen till samtliga elever och samtlig personal. 

Diplom som berättade att var och en är ”finast/bäst/underbarast” på att vara sig själv. 

Varje individ är unik! 

 

 Skolan ska anordna en temadag om de nationella minoriteterna varje termin. Detta läsår ska vi 

fokusera på minoriteterna Sverigefinnar, Tornedalsfinnar och Samerna. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

Den 14 november hade samtliga eleverna en temadag kring de nationella minoriteterna 

Sverigefinnar och Tornedalsfinnar. 

I klass F-2 pratade vi först om vilka tornedalingarna är, deras historia och var de bor. 

Därefter såg de filmen "Andrea hälsar på: Hos Ellen". Efter filmen målade eleverna den 

tornedalska flaggan. 

I åk 3-5 repeterades först vilka olika minoriteter vi har i Sverige och därefter såg eleverna 

två filmer, en om tornedalingar ”Johannes tornedalska historia” och en om 

sverigefinnar ”Katjas sverigefinska historia”. Efter filmerna fick eleverna svara på frågor 

och som avslutning målade eleverna den tornedalska flaggan och sverigefinnarnas flagga. 

Eleverna i 6-9 började med att grundligt gå igenom de olika nationella minoriteterna och 

minoritetsspråken som är erkända i Sverige, och pratade om kriterierna för nationella 

minoriteter. En elev ville även veta vad som gäller för andra minoritetsgrupper i Sverige, 

och vi pratade kortfattat om Sverigefinnarnas historia. Dagen avslutades med en film via 

AV centralen, ”Min Sverigefinska historia”. 

 

På samernas nationaldag den 6 februari hade åk 3-5 och åk 6-9 en temadag om samerna. 

Eleverna i 3-5:an började sin temadag om samerna med att repetera vilka som räknas till 

Sveriges minoriteter och därefter fick eleverna berätta vad de visste om samerna. Detta 

gjordes i en tankekarta på tavlan.  

Eleverna fick vidare lära sig mer om samerna utifrån en Power Point presentation och 

därefter såg de en film från AV-media om samer. Eleverna berättade därefter vad de lärt 

sig från filmen om samerna och lektionen avslutades med att eleverna fick lösa ett 

korsord med innehåll från det de lärt sig under förmiddagen. 
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Eleverna i 6-9:an började sin temadag om samerna med att kortfattat gå igenom de fem 

nationella minoriteterna. 

Därefter läste vi tillsammans avsnittet om samernas religion i läroboken. Vi diskuterade 

tillsammans vilka likheter som finns mellan samernas religion och andra urfolks religioner 

i världen samt hur Sverige genom historien behandlat samisk religion och kultur. 

Avslutningsvis kom vi in på frågor om identitet. Vad innebär en identitet och kan man ha 

flera identiteter samtidigt? Eleverna deltog aktivt och flera gav exempel på hur de själva 

identifierar sig. 

 

 Skolan ska bjuda in gäster som kan dela viktiga erfarenheter och tankar till eleverna. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström 

Detta har inte gjorts under detta läsår. 

 

 Skolan ska anordna en temadag om sex och samlevnad under höst- och vårterminen för åk 6-9 och en 

temadag för åk 4-5. 

Ansvarig: Lärare Stina Stiberg 

Onsdagen den 21 november hade åk 6-9 en lektion i "sex och samlevnad". Först var 

eleverna uppdelade i en tjejgrupp och en killgrupp där de fick diskutera frågor som de 

själva anonymt lämnat in tidigare. Efter bra diskussioner i de båda grupperna avslutades 

lektionen med att alla tillsammans pratade om integritet, vad som är ok att säga och göra 

och vad som inte är ok. Det var givande samtal som skapade större förståelse och respekt 

mellan eleverna. 

Onsdagen den 30 januari hade åk 6-9 en lektion i "sex och samlevnad".  

Denna gång låg fokus på två områden - preventivmedel och könssjukdomar.  

Under lektionen fick klassen en genomgång av de vanligaste preventivmedlen och om hur 

de fungerar samt undervisning om könssjukdomar, hur de smittar och hur de yttrar sig.  

Därefter fick eleverna i uppgift att lösa ett korsord där de fick använda sina kunskaper i 

ämnet. Slutligen gjordes en gemensam genomgång av korsordet. 
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Utvärdering av de förebyggande åtgärderna med ansvarig tjänst för läsåret 2018-2019 

 Skolan ska undervisa eleverna i nätetik med syfte att: 

- utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar, såsom att kunna värdera, ta ställning och agera 

på ett ansvarsfullt sätt. 

- träna eleverna att själva kunna göra personliga ställningstaganden i olika frågor, agera ansvarsfullt mot 

sig själv och andra och att verka i samhället med respekt för andra människor. 

- öka elevernas förståelse av betydelsen att själva sätta gränser för att värna den egna integriteten. 

- öka elevernas förståelse och respekt för sin egen och andras integritet. 

- öka elevernas förståelse och medvetenhet om hur det som publiceras på sociala medier sprids och 

påverkar människor.  

- öka elevernas kunskaper om konsekvenserna av användandet av sociala medier och hur lagstiftningen i 

Sverige ser ut kring hot och kränkningar. 

Detta ska genomföras genom att: 

- Reflektera över betydelsen av ord såsom respekt och ansvar. Diskutera ords betydelse: antingen är det 

ord som bygger upp eller ord som river ner.  

- Reflektera över olika symbolers betydelse. 

- Reflektera över vad social smitta är, hur det sprids och vilka konsekvenser det får. 

- Studera konkreta exempel på händelser som skett på nätet och vilka juridiska konsekvenser detta fått 

för de inblandade och deras vårdnadshavare. 

Ansvarig: Lärare Nils Malmström för åk 6-9 och lärare Stina Stiberg för åk F-5 

Den 13 mars hade eleverna i åk 3-5 en lektion om Nätetik. 

Vi började samtala om ordet etik, vad det betyder, om rätt och fel. 

Vi pratade om lagar som finns i vårt samhälle, där eleverna fick ge exempel.  

Vi pratade även om vad som kan hända om man bryter mot en lag, om olika sorters av 

straff. Vi tog också upp att man kan bli tvungen att betala skadestånd till den som utsatts 

för ett brott. 

Därefter såg vi två filmer i serien ”Surfarna” från AV media. Den första handlade om att 

sprida falsk information på nätet och den andra om att lägga ut bilder på nätet på andra 

personer. 

Eleverna berättade om vilka fel som gjordes eller kunde ha gjorts i filmerna.  

Vi avslutade med att ta upp vad som händer med ungdomar under 15 år om de gör något 

fel. Att man inte kan straffas men däremot bli skadeståndsskyldig. 

Flera av eleverna sade i slutet av lektionen att de hade lärt sig nya saker. 
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Den 23 april hade eleverna i 6-9:an en temadag kring Nätetik. Dagens innehåll utgick från 

skriften ”Hat på nätet – Vad får du inte skriva på Internet” utgiven av Ungdomsstyrelsen. 

Temadagen började med att gå igenom skillnaden mellan straffansvar och 

skadeståndsansvar i svensk lagstiftning. 

Därefter gick vi igenom lagar kring följande begrepp: 

Förtal 

Förolämpning 

Olaga hot 

Ofredande 

Olaga förföljelse –Stalking 

Dataintrång 

Kring varje begrepp tog vi upp konkreta exempel på saker som människor skrivit på 

Facebook, Twitter, Instagram eller andra nätforum och som sedan prövats i domstol. Vi 

tog upp vilka olika påföljder som utdömts i de olika fallen. 

Samtliga elever var mycket engagerade i diskussioner under dagen och verkade ibland 

förvånade över hur allvarliga påföljder som dömts ut. 

 

 Skolan ska börja läsåret med temaövergripande veckor kring olika länder och kulturer för att främja 

förståelsen och respekten för den kulturella mångfalden. Som avslutning kring dessa temaövergripande 

veckorna ska skolan arrangera en heldag där eleverna får presentera olika länders maträtter, traditioner 

och kulturarv.  

Ansvarig: Lärare Marlene Nordvart 

Detta gjordes inte! 
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11. Bilaga 1: Sammanställning av enkät för eleverna i åk 6-9 vad gäller 

skolans värdegrundsarbete och likabehandlingsplan gjord 2019-04-29 

Medelvärdet i högerkolumnen är uträknat genom att multiplicera antalet elever i 

kolumnerna med 4 för instämmer helt, 3 för instämmer till stor del, 2 för instämmer till 

viss del och 1 för instämmer inte alls. Dessa har sedan lagts ihop och därefter dividerats 

med antalet elever. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Instämmer 
helt 

 

 
Instämmer 
till stor del 

 

  
Instämmer 
till viss del 

 

 
Instämmer 

inte alls 

 

 
Medel-
värde 

Jag trivs på skolan  5  4 2      3,0 

     
 

      
Jag har alltid någon att vara med 
på rasterna  9  3     1   3,7 

             

Jag känner mig trygg på rasterna  10  2 
 

     3,8 

     
 

      
Det finns alltid en vuxen jag kan få 
hjälp av på rasterna  5  4 3      3,2 

             
Jag tycker det är lugnt och skönt 
vid skolluncherna  4  4 2    1  2,0 

     
 

      
 Jag känner mig trygg när vi har 
grupparbeten i skolan  6  6        3,5 
Jag känner mig trygg när i 
omklädningsrummet när vi har 
idrott  8  4 

 
     3,6 

 

    
 

      
Jag känner mig trygg när vi åker i 
skolbussen   3  6        2,9 

      2    1   
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Jag känner att skolans 
likabehandlingsplan är viktig och 
berör mig  9  2  1     3,6 

Elevrådet utvecklar skolan positivt  3  4 2     2,5  

             
Utvecklingssamtalet är 
betydelsefullt för min utveckling 
som person  6  4 2      3,3 
Utvecklingssamtalet ger mig 
möjlighet att se hur jag ligger till i 
skolans ämnen  6  5  1      3,4 

När jag läste diplomet jag fick på 
årets Nobelfest blev jag positivt 
berörd av det som stod där  8  2 1      3,5 
Årets Nobelfest stärkte 
gemenskapen mellan eleverna i 
skolan.  6  3  2      3,6 

              

Morgonsamlingarna är givande 
och det ger mig ny kunskap  1  6  3   1   2,6 
Årets temadagar om Sex och 
Samlevnad gav mig ny kunskap  1  5  4   1   2,5 
Årets temadagar om Sex och 
Samlevnad gav mig möjlighet att 
få ställa mina frågor som jag hade  4  6 

 
   1  3,1 

 

    
 

      
Under årets temadagar om Sex 
och Samlevnad fick jag möjlighet 
att få svar på mina frågor och 
funderingar som jag hade  4  5 1    1   3,1 

 

            
Lärarna i skolan är 
uppmärksamma och reagerar om 
någon blir kränkt i skolan  7  2 3      3,3 

 

    
 

      
Jag har minst en vuxen i skolan jag 
kan gå till om jag har ett problem   8  2        3,5 

 

     2       
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Jag respekterar alltid vad andra 
tycker även om det är något jag 
själv inte håller med om  9  3        3,7 

Jag vågar alltid säga vad tycker 5 4 2 
 

1 3,1 

I vår klass vågar alla säga vad 
han/hon tycker och känner 2 6 4 

  
2,8 

Jag har än mer funnit min unika 
egenart 5 6 1 

  
3,3 

Jag har gjort personliga framsteg 
och övervunnit svårigheter 6 5 1 

  
3,4 

Jag har utvecklat min förmåga att 
leva mig in i och förstå andra 
människors situation 7 4 1 

  
3,4 

Jag har utvecklat min respekt för 
andra människors egenvärde 8 3 1 

  
3,5 

Jag har blivit bättre på att agera 
utifrån andra människors bästa 9 3 

   
3,5 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett kön 7 5 

   
3,6 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett etnicitet (folkslag) 10 2 

   
3,8 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett religion eller annan 
trosuppfattning 9 2 

   
3,8 
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Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett funktionshinder 7 4 

   
3,8 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck 5 5 2 

  
3,2 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett ålder 6 6 1 

  
3,6 
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12. Bilaga 2: Sammanställning av enkät för eleverna i åk 3-5 vad gäller 

skolans värdegrundsarbete och likabehandlingsplan gjord 2019-04-29  

Medelvärdet i högerkolumnen är uträknat genom att multiplicera antalet elever i 

kolumnerna med 4 för instämmer helt, 3 för instämmer till stor del, 2 för instämmer till 

viss del och 1 för instämmer inte alls. Dessa har sedan lagts ihop och därefter dividerats 

med antalet elever. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Instämmer 
helt 

 

 
Instämmer 
till stor del 

 

  
Instämmer 
till viss del 

 

 
Instämmer 

inte alls 

 

 
Medel-
värde 

Jag trivs på skolan  3  4 3      3,0 

     
 

      
Jag har alltid någon att vara med 
på rasterna  5  4 1      3,4  

 
            

Jag känner mig trygg på rasterna  9  1 
 

     3,9 

     
 

      
Det finns alltid en vuxen jag kan få 
hjälp av på rasterna  5 2  2    1  3.1  

 
            

Jag tycker det är lugnt och skönt 
vid skolluncherna  5  3 2      3,3 

 
    

 
      

 Jag känner mig trygg när vi har 
grupparbeten i skolan  6  3  1      3,5 
Jag känner mig trygg när i 
omklädningsrummet när vi har 
idrott  6  3 1      3,5 

 

    
 

      
Jag känner mig trygg när vi åker i 
skolbussen             3,7 

 
 7  3         

Jag känner att skolans 
likabehandlingsplan är viktig och 
berör mig  7  2  1      3,6 
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Elevrådet utvecklar skolan positivt  4  2 2    1  2,6 

             
Jag tycker att utvecklingssamtalen 
är bra och viktiga  9  1 

 
     3,9 

Jag blev glad när jag läste 
diplomet jag fick på årets 
Nobelfest  8          4.0 

Jag gillar morgonsamlingarna  8  1 1      3,7 
Lärarna i skolan ser om någon elev 
blir ledsen och gör något åt det.  3  4  3      3.0 

              

Jag har minst en vuxen i skolan jag 
kan gå till om jag har problem  6  2  2      3,4 
Jagrespekterar alltid vad andra 
tycker även om det är något jag 
själv inte håller med om  3  5  1      3,2 

Jag vågar alltid säga vad jag tycker  7  2 1      3,6 

 

    
 

      
I vår klass vågar alla säga vad 
han/hon tycker och känner 6   1  1      3,6 

 

            

Jag respekterar andra människor  5  3 1      3,3 

 

    
 

      
Jag kan leva mig in i och 
förstandra människors situation   6  3        3,6 

 

            

Jag kan tänka mig in i mina 
kompisars situation och tänker 
därför på vad jag gör och säger  6  2        3,7 

Jag har blivit bättre på att tänka 
på mina kompisar  7 2 

   
3,7 
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Jag tycker att flickor och pojkar får 
göra likadant på vår skola, att 
flickor och pojkar blir behandlade 
på samma sätt 6 2 1 

  
3,5 

 

  



 39 

13. Bilaga 3: Sammanställning av enkät för lärarna vad gäller skolans 

värdegrundsarbete och likabehandlingsplan gjord 2019-05-09 

 

 

 

Medelvärdet i högerkolumnen är uträknat genom att multiplicera antalet lärare i kolumnerna med 

4 för instämmer helt, 3 för instämmer till stor del, 2 för instämmer till viss del och 1 för 

instämmer inte alls. Dessa har sedan lagts ihop och därefter dividerats med antalet lärare. 
 

 

   
Instämmer 

helt 

 

 
Instämmer 
till stor del 

 

  
Instämmer 
till viss del 

 

 
Instämmer 

inte alls 

 

 
Medel-
värde 

Jag är aktiv som rastvärd under 
rasterna 2 3       3,4 

      

 

      
När jag är rastvärd är jag synlig 
och aktiv för eleverna  1 3 1      3.0  

 
            

Jag är medveten och har alltid en 
strategisk plan inför 
gruppindelningar och dylikt  3 2  

 

     3,6 

 
    

 

      
Jag är en ledare som förmår 
eleverna att konfrontera sina 
problem  1 4         3,2 

             
Jag lär eleverna att hantera 
konflikterna på olika sätt när de  2  3 

 

     3,4 
Uppstår på lektioner och raster     

 

      
 Jag är lugn och sätter säkerhet 
alltid i första rum när jag kör 
transporter under skoltid  5          4,0 
Jag känner att skolans 
likabehandlingsplan är viktig och 
berör mig  4  1 

 

     3,8 

 

    

 

      
Jag känner mig trygg under mitt 
arbete i skolan   5          4,0 
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Jag känner mig delaktig i 
elevrådets aktiviteter 

   2 1    1  2,25 
Jag känner att jag har möjlighet till 
att utvecklas i min lärartjänst  4  1 

 

     3,8 

 
            

När jag läste diplomet jag fick på 
årets Nobelfest blev jag positivt 
berörd av det som stod där  5   

 

     4,0 
Årets Nobelfesten stärkte 
gemenskapen mellan eleverna 
och lärarna på skolan  4  1        3,8 

Morgonsamlingarna är givande 
och det är bra för samhörigheten 
på skolan  5   

 

     4,0 
Lärarna på skolan behandlar 
varandra med respekt  5          4,0 

              

Jag känner att det jag gör på min 
arbetsplats är viktigt och 
betydelsefullt  5          4,0 
Jag vågar alltid säga vad jag tycker 
på morgonsamlingarna  5          4,0 
Jag vågar alltid säga vad jag tycker 
på arbetslagsträffarna  5   

 

     4,0 

 

    

 

      
Det finns minst en elev på skolan 
som har förtroende för mig och 
vågar komma till mig vid behov  5          4,0 

 

            
Det finns flera elever på skolan 
som har förtroende för mig och 
vågar komma till mig vid behov.  5   

 

     4,0 

 

    

 

      
Jag är uppmärksam och reagerar 
om någon blir kränkt i skolan  3 2         3,6 

 

            

Jag är koncentrerad på och känslig 
för elevernas signaler  3 2         3,6 
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Jag förmedlar budskapet att man 
har rätt att vara den man är  5 

    

4,0 

Det finns personer på skolan jag 
har förtroende för och kan gå till 
om jag har ett problem 5 

    

4,0 

Jag respekterar alltid vad andra 
tycker även om det är något jag 
själv inte håller med om  5 

    

4,0 

Under mina lektioner vågar de 
flesta säga vad han/hon tycker 
och känner 3 2 

   

3,6 

Under mina lektioner vågar ALLA 
säga vad han/hon tycker och 
känner 2 2 1 

  

3,2 

Jag tycker det är lugnt och skönt 
vid skolluncherna 

 

2 3 

  

2,4 

Jag tycker att jag blivit mer 
medveten på att upptäcka och se 
eventuella gruppbildningar 
och/eller utanförskap 3 2 

   

3,6 
 


