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INLEDNING  
 

Skolans arbete mot kränkande behandling styrs av skollagen 6 kap. 

Definitioner –  

3 § kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling –  

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 

barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

 

 

Plan mot kränkande behandling- 

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas 

eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 

har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan.  

 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling –  

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 

kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 

samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 

skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden.  
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AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING  
 

Utgångspunkten är att alla elever ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor 

oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. 

 

Skolans arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering styrs av 

Diskrimineringslagen (2016:868) 

 

3 kap. Aktiva åtgärder  

Inledande bestämmelser 

1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 

motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828). 

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 

genom att 

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828). 

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828). 
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SAMVERKAN  
 

På Torvallaskolan finns en Friendsgrupp. Gruppen har som uppgift att driva arbetet med 

kompisstödjarna framåt, att planera schemabrytande trygghetsskapande aktiviteter, att skapa 

och upprätthålla rutiner för trygghetsarbetet.  I gruppen finns en vuxen från varje arbetslag 

samt kurator och beteendevetare med. Torvallaskolan har nolltolerans mot kränkande 

behandling och trakasserier. Skolan har också valt att ha kompisstödjare, 2 i varje klass. På så 

sätt får eleverna inflytande över trygghetsfrågorna. Varje år svarar alla elever på en 

trygghetsenkät som vi använder i vårt kvalitetsarbete. De är också involverade i analysarbete 

och framtagande av åtgärder. Skolan har samarbete med föräldrar genom bl.a.  föräldraråd 

som hålls kontinuerligt. På föräldraråden blir vårdnadshavarna inkluderade i arbetet mot 

kränkande behandling och diskriminering.  

 

 

 

UTVÄRDERING AV INSATSER LÄSÅRET 20/21 
 

I början av höstterminen 2020 startar insatserna för att öka tryggheten på Torvallaskolan. 

Rektor och ansvarig för Friendsgruppen går ut till alla 3 arbetslag. Under träffen beskrivs 

kvalitetsarbetets process och var vi befinner oss just nu. Handledarna får ett dokument där de 

tillsammans planerar upp åtgärder för sin klass. Åtgärderna ska svara mot det senaste 

resultatet för klassen enligt mätningen i Friendsenkäten.  

Handledarna gör upp en plan för läsåret som sammanställs enligt nedan. Utöver alla klassers 

plan för att öka tryggheten finns också 2 övergripande mål som alla handledare har 

gemensamt. Målen har valts ut av Friendsgruppen. Även dessa 2 ska det finnas en strategi för 

att jobba med under året.  
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I utvärderingarna som lämnades in i slutet av vårterminen 2021 har handledarna utvärderat 

arbetet med sina insatser som gjorts under läsåret. 8 av 9 klasser har lämnat in. Utvärderingen 

av resultatet har skett på olika sätt för klasserna. En del har tittat på resultatet av 

kommunenkäten andra har gjort egna mätningar. De allra flesta inväntar dock höstens jobb 

med att jämföra insatsernas utslag med resultaten på Friendsenkäten. Resultaten för 

Friendsenkäten kom sent på våren vilket gjorde att många handledare valde att starta upp 

terminen ht -21 med att jämföra siffrorna i samband med arbetet med en ny åtgärdsplan för 

klassen.  

I de utvärderingar som ändå gjorts kan man tydligt se förbättringar i alla klasser utom en. I 3 

av klasserna har handledarna sett ett mycket positivt resultat av insatserna. Som exempel kan 

nämnas att i en av klasserna uppger 100% av eleverna att de alltid eller oftast trivs i skolan.  

 

 

Klass 
 
 

Mål Insatser Ansvar När & hur Uppföljning/utvärdering 

7a 100% vågar tala med en 
vuxen om kränkningar. 

*Ny undersökning av HL. 
*Diskussion om resultatet med eleverna under 
läsåret. 

HL HL tid. 10 
min/vecka? 

Arbetet följs upp i slutet av 
terminen. 
Utvärderas genom resultat på 
nästa Friendsenkät april -21. 

7b Öka andelen elever som 
berättar om 
kränkningar. 
100% av eleverna ska 
uppleva att de blir sedda 
av personalen. 

-lyfta diskrimineringsgrunder i samtal om 
likabehandling. 
-Aktivt arbeta med konsekvenstrappan. 
-Samarbetsövningar i klassen. 
-Vi börjar med individuella samtal. 

HL HL tid varje vecka 
samt under 
lektioner i svenska 
och SO. 

Arbetet följs upp i slutet av 
terminen. 
Utvärderas genom resultat på 
nästa Friendsenkät april -21. 

7c  
 

    

8a Öka antalet elever som 
uppger att stämningen i 
klassen är 4-5. 
 
Minska andelen som 
uppger att de blir 
kränkta på skolan.  

*Gruppstärkande övningar. 
*Blanda ”grupperna” mer. 
 
 
*Prata om språkbruk. 
*Markera starkare mot det dåliga språkbruket vi hör. 

HL HL tid varje vecka 
samt under 
lektionstid och 
grupparbeten. 
 
HL tid samt alltid i 
korridor och 
klassrum. 

Arbetet följs upp i slutet av 
terminen. 
Utvärderas genom resultat på 
nästa Friendsenkät april -21. 

8b Fråga 3. Elever ska 
känna att de alltid kan 
berätta om någon blir 
illa behandlad. Från 20% 
till 80%.  

*Gå igenom ”hjulet”. Visa åtgärder. *Poängtera att 
de inte FÅR veta allt som händer. 
*Jobba med post -it.Varför berättar de inte? Vad 
skulle få fler att berätta? 
*Bättre på att berätta ATT vi agerar! 

HL HL tid. 30 
min/vecka. 
 
Måndag vecka 38. 

Arbetet följs upp i slutet av 
terminen. 
Utvärderas genom resultat på 
nästa Friendsenkät april -21. 

8c Öka andelen elever som 
berättar om kränkningar 
från 15%-85%. Fråga 3 
och 5. 

*Stående punkt på HL tid varje vecka. 
*Flera enskilda samtal HL/elev på HL tid 
3ggr /termin. 
*Anonym låda. 
*Anonym dok i Classroom. 

HL HL tid varje 
vecka. 

Arbetet följs upp i slutet av 
terminen. 
Utvärderas genom resultat på 
nästa Friendsenkät april -21. 
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KARTLÄGGNING  
RESULTAT OCH ANALYS AV KARTLÄGGNING 2020-2021 

 

Vi har använt oss av Friends elevenkät som gjordes under vårterminen 2021, svarsfrekvensen 

var 82%. Skolan gör även andra kartläggningar för att mäta tryggheten. Vi har därför tittat 

även på dessa i vår kartläggning för att få en så komplett bild som möjligt. Det vi tittat 

närmare på är kommunenkäten, skolinspektionsenkäten, DF Respons statistik samt 

skolsköterskans enkät för åk 7. Delar av dessa tar vi med i vår kartläggning här. 

Eleverna har fyllt i Friendsenkäten digitalt tillsammans med sina handledare. Alla handledare 

har fått en instruktion kring genomförandet för att alla klasser ska få samma förutsättningar. 

När vi tittar på elevenkäten ser vi mönster i resultatet. På frågan ”känner du dig trygg i 

skolan?” svarar 87.7% av våra elever att de alltid eller oftast gör det, vilket är förbättring 

sedan förra året då siffran var 85%. En möjlig framgångsfaktor kan vara att vi förstärkt 

handledarskapet där vi vet att kränkningar skett. Vi har också haft ett inarbetat rastvärds-

schema och eleverna har inte haft gemensamma raster. Skolan har också haft perioder med 

distansundervisning vilket har gjort att det i perioder inte varit lika många elever på plats i 

skolan. 

Vi kan också se en positiv tendens när vi frågar om eleven utsatts för kränkningar det senaste 

året. 23% av eleverna uppger att de varit det. Förra mätningen var den siffran 29%, så det är 

en klar förbättring. Vi ser skillnad från antal ärenden i DF Respons där 23 ärenden kommit in 

under läsåret, vilket utgör ungefär 10% av eleverna. Det finns alltså en underrapportering. Att 

antalet kränkningar minskat kan bero på att skolan i år inte haft några elever i åk 6. Vi vet att 

det tidigare år förekommit kränkningar och upplevd otrygghet i just åk 6. Frågan kommer 

fortfarande att utgöra ett förbättringsområde för Torvallaskolan. 

I år har 48.6% angivit att de upplever att personalen agerar, förra året uppgav 45% detta så det 

är ett förbättrat resultat. En förklaring till att vi får ett bättre resultat för den här frågan är att 

många handledare haft en tydlig plan och återkommande åtgärder för att ge eleverna kunskap 

om när och hur vi agerar när kränkningar uppstår. Det är dock mellan 20 – 50 % i klasserna 

som svarar att de inte vet om vi agerar. Även denna fråga kommer att finnas med som ett mål 

för hela skolan nästa år. 
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De otrygga platserna som eleverna anger i enkäten är ljusgården, omklädningsrum, toaletter 

och korridor C. Under en period under läsåret har vi haft instabilt personalläge på idrotten. Vi 

tror att det kan haft betydelse när eleverna angivit de otrygga platserna. Ljusgården och 

toaletter har kommit upp i tidigare enkätresultat och vår analys av det är att många elever ses 

just där under rasterna. Båda platserna utgör passager som knyter ihop skolans lokaler. 

För att få en tydligare bild av hur tryggheten ser ut på skolan har vi också tagit statistik från 

rapporteringssystemet DF respons. I den statistiken kan vi se att de flesta kränkningar sker på 

förmiddagsrast och lunchrast. Under de aktuella rasterna har alla elever på skolan rast 

samtidigt och det kan vara en orsak till att fler incidenter sker då.  

Under hela läsåret rapporterades 23 ärenden. Vi har samma antal inrapporterade ärenden som 

förra läsåret. I 14 av 23 ärenden går den utsatte eleven i åk 8. I åk 7 har vi 7 ärenden och i åk 

9 2 ärenden.  Det som sticker ut är verbala och fysiska kränkningar medan övriga kategorier 

angivits ett fåtal gånger. 

14 gånger har man angivit att kränkningarna skett i korridorer eller entréer, vilket är det som 

angivits i högst grad. På andra plats kommer matsal, idrottshall och klassrum som angivits i 5 

fall vardera. Övriga kategorier har endast angivits en gång vardera. I varje ärende kan flera 

platser anges. 

 Det är vanligast förekommande att kränkningarna har skett på måndagar och lunchtid är den 

vanligaste tiden på dagen. Verbala och fysiska kränkningar står för 75% av 

inrapporteringarna. Vi kan se att flickorna är överrepresenterade som de som utsätter och blir 

utsatta av andra. 

Under våren gjorde Skolinspektionen en enkät där bland annat frågor om upplevd trygghet 

fanns med. Torvallaskolans elever upplever sig tryggare i jämförelse med samtliga 

medverkande skolenheter dock något lägre än snittet i Östersunds kommun, förutom i åk 7 där 

snittet är högre än i Östersunds kommun. På frågan hur bra skolan är på att förhindra 

kränkningar visar resultatet ett betydligt bättre resultat än både skolorna i Östersund och 

samtliga medverkande. 

Sammanfattningsvis kan vi se att under enkättillfället våren 2021 var det flickor i åk 8 som i 

störst utsträckning var utsatta och utsatte andra. Vi ser också att korridoren/entréer varit 

otrygga under framför allt lunchtid. Vi kan också se att det finns positiva tendenser i de 

mätningar som görs, både på skolan och utifrån via kommunenkät, elevhälsa och 

Skolinspektion 
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Förebyggande insatser 

 

Utifrån resultatet skapades en plan för läsåret 21/22 enligt nedan. I år har vi valt att ha ett 

gemensamt mål för skolan, nämligen att fortsätta med målet att öka andelen elever som 

upplever att vi oftast eller alltid agerar vid kräkningar. Vi har också valt att de förebyggande 

insatserna ska utgå från varje klassbehov med utgångspunkt i vårens resultat. Torvallaskolan 

kommer också att göra en del organisatoriska förändringar för att öka tryggheten på skolan. 

Vi har anställt 2 elevvärdar som kommer att arbete med trygghet och trivsel. De kommer att 

vara ute på alla raster och övervaka otrygga platser. Vi kommer också att fortsätta med olika 

rasttider för eleverna då vi ser att det blivit lugnare på skolan. 

Mål för hela 

skolan. 

Åtgärder Vem ansvarar? Tid för 

insats 

Uppföljning och 

utvärdering 

Vi vill öka 

antalet elever 

som upplever att 

vi vuxna agerar 

vid kränkningar.  

Från 48% (oftast 

eller alltid 

agerar) till 100% 

Vi på skolan är 

tydligare gentemot 

elever om vad som 

görs när de berättar 

om kränkningar.  

Alla handledare 

enligt 

överenskommelse 

läsåret 19/20.  

Under 

läsåret 

2021/2022 

Friendsenkäten 

2022. 

 

 

 

 

Mål för hela 
skolan 

Åtgärder Vem 
ansvarar?  

När? 

Tid för insats Uppföljning och 
utvärdering 

Vi vill öka 

tryggheten på 

skolan. Antalet 

inrapporteringar 

i DF respons ska 

minska från 23 

till 14 

 

Alla handledare 

skapar mål och 

åtgärder för klassens 

trygghetsarbete 

utifrån resultat på 

klassens resultat på 

Friendsenkäten.  

Kontinuerligt 

under läsåret 

på hand-

ledartid. 

Handledare 

ansvarar. 

Arbetet börjar 

vecka 38 och 

avslutas vid 

läsårets slut..  

Insatsen följs upp 

v.49 genom DF 

respons analys. 

Utvärderas i 

april/maj -22 via 

Friendsenkäten och 

DF analys. 
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HANDLINGSPLAN VID KRÄNKANDE BEHANDLING  
 

 

1. AGERA ALLTID! 

Det är ALL personals ansvar att reagera och agera när man som vuxen får en signal om att 

en elev känner sig kränkt. Kränkningen kan vara förknippade med en diskrimineringsgrund 

(kön, religion, etnicitet, könsöverskridande identitet, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder) eller så är kränkningen av annan art. Torvallaskolan har nolltolerans oavsett vilken typ 

av kränkning det gäller. Tänk på att den här rutinen gäller även när en elev blir kränkt av en 

vuxen fast åtgärden ser annorlunda ut. 

Signalen om att en kränkning har inträffat kan komma från eleven själv, andra elever, 

föräldrar eller personal. Lyssna och skriv kort ner det du fått veta med datum.  

 

2. INFORMERA HANDLEDAREN  

Informera elevens handledare om det du fått veta. Gör det samma dag. Om du själv är 

handledare, berätta för din handledarkollega. 

 

3. ANMÄL KRÄNKANDE BEHANDLING 

När du vet att det handlar om att elev upplever sig kränkt ska du anmäla till DF respons i 

modulen för kränkande behandling. Detta görs samma dag eller dagen efter.  

 

4. SAMTAL MED UTSATT ELEV 

Hålls i första hand av handledaren och i andra hand av ansvariga för Friends eller 

Samtalsgruppen. Målet är att samtal ska äga rum inom 2 dagar. När samtalet är genomfört ska 

informationen meddelas vidare till ansvariga för Friends, Sara och Carola. Handledaren ska 

också ringa hem när samtalet ägt rum och berätta att vi startat ett ärende enligt nedan.  

 

5. HANDLEDARE TILL UTSATT ELEV MEDDELAR HEMMET 

Den som hållit samtalet med den utsatte informerar dennes handledare. Den utsatte elevens 

handledare ringer hem och berättar: 1. Ditt barn är inblandad i ett mobbningsärende 2. Vi har 

idag påbörjat ett arbete enligt vår plan för kränkande behandling  3. När ärendet är avslutat 

dokumenteras ärendet i DF respons.  
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6. SAMTAL MED DEN/DE SOM KRÄNKT EN ANNAN ELEV 

Varje samtal skall vara enskilt. Om det är 3 elever som kränkt en elev så ska 3 samtal hållas. 

Vid varje samtal ska det finnas 2 vuxna i rummet där en håller i samtalet och en antecknar. 

Den som antecknar ska INTE delta i samtalet utan vara tyst under hela tiden. Samtalen ska 

ALLTID hållas enligt samtalsmodellen. Om det är flera elever som kränker kommer samtalen 

att organiseras så att eleverna inte hinner tala med varandra emellan samtalen. Målet är att 

dessa samtal ska äga rum inom 3 dagar från anmälan mottagits. Pedagogerna från 

samtalsgruppen informerar dig som handledare när samtalen genomförts. Som handledare 

ringer du då hem samma dag om det är möjligt. 

 

 

7. HANDLEDARE TILL ELEV SOM KRÄNKT MEDDELAR HEMMET 

Den som hållit samtalet med den som kränkt annan elev, informerar dennes handledare. 

Handledaren i sin tur ringer hem och berättar att:  

1. Ditt barn är inblandad i ett mobbningsärende 2. Vi har idag påbörjat ett arbete enligt vår 

Likabehandlingsplan 3. När ärendet är avslutat kommer all dokumentation att skickas hem om 

ni önskar det.  

 

8. UPPFÖLJNING 

Efter en vecka håller samtalsgruppen uppföljningssamtal med den utsatte eleven först, för att 

höra hur veckan varit. Har överenskommelserna följts? Därefter hålls uppföljningssamtal med 

den/de som kränkt för att stämma av överenskommelserna och ev. göra nya 

överenskommelser, eller påminna om de gamla. Följ upp varje/varannan vecka i några veckor 

tills den kränkta eleven upplever att inget mera negativt händer. Dokumentera med datum. 

Den pedagog från samtalsgruppen som haft samtal, meddelar handledaren att ärendet är 

avslutat som i sin tur berättar det för vårdnadshavare. 

 

9. SAMMANSTÄLLNING AV DOKUMENTATION  

När ni bedömer att samtalen kan upphöra, lämna ärendet till ansvarig som dokumenterar i DF 

respons.  
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HANDLINGSPLAN NÄR ELEV UTSÄTTS FÖR 
KRÄNKANDE BEHANDLING AV PERSONAL  

1. Om det kommer till personalens kännedom att en elev upplevt sig kränkt av     

personal skall det genast anmälas till rektor. Anmälan kan också göras av eleven själv 

eller hens anhöriga. 

       2. Rektor bestämmer hur samtalen ska gå till, med hänsyn till elevens bästa. 

3.  Elevens hem kontaktas av handledaren eller rektor. 

4.  Uppföljning av samtal. 

5. Ärendet dokumenteras. 

  
POLICY OCH RUTIN FÖR TRYGG OCH SÄKER SKOLA  

Alla som vistas inom skolans område ska kunna känna sig trygga. Torvallaskolan har 
nolltolerans mot hot, våld och alla typer av kränkande behandling. Alla incidenter som 
rör hot, våld och kränkande behandling ska rapporteras, utredas och dokumenteras enligt 
rutin. Det är ytterst viktigt att alla som har skolan som arbetsplats är införstådda med de 
föreskrifter och rutiner som reglerar detta. 

 

 

RUTIN VID INCIDENTER AV HOT OCH VÅLD MELLAN 
ELEVER  

1. Agera direkt! Ta hjälp av fler vuxna för att stoppa händelseförlopp av hot, våld och 
kränkning. 

2. Se till att ge vård om det behövs. 
3. Om det behövs, ta parterna till var sitt rum med varsin vuxen för att lugna situationen, 

gärna med en vuxen eleven är trygg med. 
4. Båda parter får ge sin version av den uppkomna situationen som dokumenteras av den 

vuxne. 
5. När parterna upplever att incidenten är utredd och klar, eleverna kanske har önskan eller 

behov av att få träffas och samtala eller be om ursäkt, meddelas de inblandade elevernas 
handledarna skyndsamt samma dag! 

6. Handledarna till inblandade elever ringer hem och meddelar vad som hänt. 
7. Ansvariga vuxna som agerade enligt punkt 1 ska rapporteras i DF Respons i modulen 

”Skade- tillbudsrapportering barn och elever” på ”Insidan” inom 24 timmar.  
 

 

Vid allvarliga hot, våld och kränkningar gör rektor en polisanmälan. 


