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Lagar och styrdokument

Skollagen (2010:800)

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.

Arbetsmiljölagen (AFS 1993:17)

Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande
särbehandling så långt som möjligt förebyggs.

Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i
verksamheten. Denna föreskrift gäller i skolan likaväl som på andra
arbetsplatser. De studerande är jämställda med andra arbetstagare enligt
Arbetsmiljölagen.
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Definitioner och begrepp

Diskriminering

Är när skolans personal på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra
elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier

Är när någon kränker en elevs värdighet och det har samband med
diskrimineringsgrunderna eller på annat sätt kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon,
knu�as med mera.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kan handla om beröring,
tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande.

Kränkande behandling

Är när någon kränker en elevs värdighet men när det inte har samband med någon
diskrimineringsgrund. Kränkningar kan vara verbala som nedsättande yttranden
om någons klädsel, övervikt, hårfärg etc. Kränkningarna kan också vara fysiska
som t.ex. knu� eller sätta krokben.

Trakasserier finns definierade i diskrimineringslagen, medan kränkande
behandling definieras av skollagen.

Repressalier

En studerande som påtalat eller anmält någon ansvarig person för diskriminering
eller annan kränkande behandling eller som medverkat i en utredning kring detta,
får inte utsättas för repressalier av huvudmannen för verksamheten, rektorn eller
någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal.
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Agneberg - Med traditionen i ryggen och framtiden i
fokus

Agneberg är en del av Uddevalla gymnasieskola och på Agneberg studerar drygt
1100 elever. Hos oss finns både yrkesprogram och högskoleförberedande
program. Knappt 40 % av eleverna är pojkar och ca 60 % är flickor utifrån deras
juridiska kön. Agneberg är en modern skola med en lång utbildningstradition. På
rektorsområde Christina Bergstrand går 319 elever fördelat på
Samhällsvetenskapsprogrammet med 261 elever och 58 elever på SPINT/INT.
Eleverna på SA har majoriteten av sin undervisning i skolhus Agneberg och
eleverna på SPINT/INT har majoriteten av sin undervisning i skolhus Norra
Agneberg. För oss är det viktigt att alla elever trivs och känner sig trygga och
därför har vi tillsammans tagit fram en gemensam värdegrund.

Agnebergs värdegrund

På Agneberg skall alla känna sig trygga, utvecklas och trivas och Agnbergsandan
skall genomsyra det dagliga arbetet och hur vi är mot varandra.

Agnebergsandan

● Alla vi på Agneberg respekterar varandras arbete, åsikter och ägodelar.
● Alla vi på Agneberg visar respekt för vår skola och vår arbetsmiljö.
● Alla vi på Agneberg ansvarar för att skapa och upprätthålla en anda där alla

känner att de är delaktiga och värdefulla.
● Alla vi på Agneberg strävar efter att göra ett gott arbete och att hjälpa andra

att göra detsamma.
● Alla vi på Agneberg bemöter varandra på ett vänligt, värdigt och respektfullt

sätt.

Trivselregler 2022-2023 för hela Agneberg

Vi har valt att kalla våra ordningsregler för trivselregler. Reglerna gäller såväl i
skolhus Norra Agneberg som i skolhus Agneberg och på hela skolan d.v.s. i
klassrum, korridorer, café, Agnebergshallen etc.

Bemötande

○ Vi bemöter varandra som vi själva vill bli bemötta genom att till
exempel hälsa på varandra och lyssna när andra har ordet.

○ Vi respekterar varandras rätt att vara som vi är med våra olika
åsikter, värderingar och egenskaper.

○ Vi diskriminerar, trakasserar eller kränker inte varandra, till exempel
använder vi inte kränkande språk.

○ Vi tar hand om varandra och lämnar ingen utanför.
○ Vi tar inte kort eller filmar varandra i skolan om vi inte kommit

överens om det.
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○ Vi väntar på vår tur i kön till matsalen.

Arbetsro

○ Vi kommer i tid till lektioner och har med oss det vi behöver inklusive
laddad dator.

○ Vi engagerar oss i våra studier.
○ Vi låter våra mobiler vara avslagna, eller på “tyst”. Läraren

bestämmer om insamling av mobiler, eller om de får användas i
undervisningen.

○ Vi använder dator enligt lärarens anvisning.
○ Vi ser till att biblioteket är en plats där vi får studiero.
○ Vi fuskar inte vid prov, inlämningsuppgifter eller vid andra

skoluppgifter.
○ Vi stör inte när vi är i korridorerna och går inte in på andra elevers

lektioner.
○ Läraren avgör när och vad vi får äta och dricka i klassrummen.

Aktsamhet

○ Vi är måna om skolans miljö och förstör inte genom att t.ex. klottra.
○ Vi rör eller tar inte varandras saker utan att fråga om lov.
○ Vi tar ansvar för skolans material, såsom datorer och böcker.
○ Vi lämnar klassrummet med stolar och bänkar i ordning.
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Utvärdering av skolans arbete mot diskriminering och
kränkande behandling

Rektorsenhet SA/SPINT(Samhällsvetenskapsprogrammet och SPINT)

Kartläggning

Under höstterminen på läsdagen den 13 oktober genomförs en elevenkät
“Trygghet och studiero”, som alla elever på skolan ges möjlighet att svara på.
Frågorna i enkäten behandlar trivsel, bemötande, studiero, diskriminering och
kränkande behandling och genomförs årligen. Brukarenkät och LUPP genomförs
regelbundet och även där finns frågor som anknyter till trivsel, trygghet och
bemötande. Enkäterna görs enhetsvis per rektorsområde samt enkäten är
uppdelad programvis.

Resultaten från de olika enkäterna tas med i de utvärderingar av skolans
kvalitetsarbete som genomförs, dels programvis bland lärarna, dels i övriga
personalgrupper i slutet på läsåret eller i början på höstterminen. Utvärderingarna
ligger sedan till grund för när de olika personal- och arbetsgrupperna formulerar
sina mål för nästa läsår. Möjlighet att kontinuerligt under läsåret diskutera och
lämna synpunkter kring dessa frågor finns i klassråd, programråd, skolråd och
APT.

Under höstterminen 2022 var svarsfrekvensen för enkäten: “Trygghet och
studiero” 81,8%, vi fick 261 svar från 319 elever. För SA var svarsfrekvensen något
högre, 82,7% och SPINT/INT var svarsfrekvensen något lägre, 77,6%. Vi kan se en
ökning i svarsfrekvensen i jämförelse med vårterminen 2022 då endast 206 elever
svarade på enkäten.

Vi har fyra frågor som mäter elevernas kännedom och kunskap inom området. Två
av frågorna handlar om de känner till att det finns lagar mot diskriminering och
kränkande behandling och i vilka sammanhang i undervisningen, som eleverna
har upplevt att diskriminering och kränkande behandling tagits upp. De andra två
frågorna handlar om eleverna känner till att det finns en handlingsplan på
programmet för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt om
eleverna hittar anmälningsblanketten för anmälan enligt diskrimineringslagen
och skollagen på skolans hemsida. Ett mål för läsåret 2022-2023 är att öka
kunskapen om lagarna mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling och att göra skolans plan mot diskriminering och kränkande
behandling mer känd bland eleverna. I enkäten för vårterminen 2022 svarar
87,8%% av eleverna på Agneberg att de kände till att det finns lagar mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och motsvarande si�ra
för höstterminen 2022 är 92,3%. I nedanstående tabell kan vi se hur elevernas
kännedom om lagstiftning har sett ut under de senaste tre åren.
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Tabell 1: Andel elever som känner till att det finns lagar (Diskrimineringslagen
och Skollagen) mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i
procent

CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE

Svars-
alternativ

ht
2019

vt
2020

SA
ht

2020

SPINT
ht

2020

SA
vt

2021

SPIN
T
vt

2021

SA
ht

2021

SPIN
T
ht

2021

SA/
Spint

vt
2022

SA/
Spint
-INT
ht
2022

Ja % 92,4 92,5 85,4 97,4 38,2 46,2 82,9 92,3 87,8 92,3

Nej % 7,6 7,5 14,6 2,6 61,8 53,8 7,1 7,7 12,2 7,7

Summa
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal svar 302 80 192 78 157 39 210 52 206 261

Källa: Elevenkät 2019–2022,
Agneberg, Uddevalla
Gymnasieskola

När det gäller skillnaden mellan pojkars och flickors svar på frågan ser vi att
flickorna i högre utsträckning uppger att de känner till lagstiftningen. Av de som
svarar att de känner till lagstiftningen är majoriteten flickor och av dem som inte
känner till lagstiftningen är majoriteten pojkar. Majoriteten av eleverna som går i
åk ett på SA känner till lagarna men andelen elever på SA som svarar att de inte
känner till lagarna ökar i årskurs två och än mer i årskurs tre.

Tabell 2: Kännedom om diskrimineringslag

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

I elevenkäten finns en fråga som handlar om eleverna upplever att undervisningen
tar upp diskriminering och kränkande behandling. Andelen elever som svarar ja på
höstterminens enkät har ökat. Vårterminen 2022 svarade 37,3% ja och
höstterminen svarade 47,9% ja. Det betyder att det är något fler elever som
upplever att undervisningen behandlar ämnen som diskriminering och kränkande
behandling. Det måste tilläggas att det är en hög andel som känner sig osäkra på
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frågan. På höstterminens enkät svarar 23% av eleverna att de inte vet om frågan
tagits upp i undervisningen.

Tabell 3: Undervisning om diskriminering och kränkande behandling

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

Vi har under de senaste tre läsåren haft liknande si�ror och endast sett små
förändringar i svaren. Resultatet är liksom föregående år svårt att förklara
eftersom vi vet att vi årligen genomför en rad aktiviteter där vi tar upp frågor om
diskriminering och kränkande behandling i samband med skolstart, i
undervisningen och på läsdagar. Vår slutsats är att eleverna inte alltid ser våra
främjande och förebyggande aktiviteter som ett led i arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling och att de är kopplade till programmens plan. Vi
behöver bli tydligare och bli bättre på att arbeta med programmens plan samt
lagstiftningen på området, så att eleverna lättare ser att koppla samman våra
aktiviteter samt tematiseringen inom undervisningen för att skapa samband och
förståelse om bakgrund och syfte.

Vad gäller frågan om eleverna känner till att programmen har en plan mot
diskriminering och kränkande behandling kan vi fortfarande se att alla elever inte
känner till att programmen har en plan mot diskriminering och kränkande
behandling. I elevenkäten för vårterminen 2022 kring trivsel och trygghet svarar
67,9% av eleverna att de känner till att skolan har en plan mot diskriminering och
kränkande behandling. I elevenkäten för höstterminen 2022 svarar 73,6% av
eleverna ja på denna fråga. Vi har under det föregående läsåret arbetat med att
göra handlingsplanen lättillgänglig och numera finns handlingsplanen i
vklass-kugghjulet. Dessutom går mentorerna igenom var planen finns och
planens innehåll under mentorstiden. Mot bakgrund av resultatet kvarstår målet
att öka elevernas kännedom och kunskap om dels lagarna mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling, dels programmens plan mot
diskriminering och kränkande behandling. I nedanstående tabell kan vi se hur
elevernas kännedom om planen mot diskriminering och kränkande behandling
har sett ut under de senaste tre åren.
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Tabell 4: Andel elever som känner till att det på programmet finns en plan mot
diskriminering och kränkande behandling i procent

CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE CHBE

Svars-
alternativ

ht
2019

vt
2020

SA
ht

2020

SPINT
ht

2020

SA
vt

2021

SPINT
vt

2021

SA
ht 2021

SPINT
ht

2021

SA/INT
vt

2022
SA/INT
ht 2022

Ja 70,6% 71,3% 59,9% 75,6% 64,3% 66,7% 64,8% 86,6% 67,9% 73,6%

Nej 29,4% 28,7% 40,1% 24,4% 35,7% 33,3% 35,2% 13,4% 32,1% 26,4%

Summa % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal svar 302 80 192 78 157 39 210 52 206 261

Källa: Elevenkät 2019–2022, Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

Det är fortsatt låg andel elever som vet att det finns en anmälningsblankett på
skolans hemsida för anmälan enligt diskrimineringslagen och skollagen. Det är
47,1% av eleverna som svarar att de vet var blanketten hittas. På SPINT/INT svarar
endast 33,3% att de vet var anmälningsblanketten finns. Resultatet visar att
eleverna behöver få mer kunskap om var de hittar blanketten på gymnasieskolans
hemsida samt att skolan behöver fortsätta göra rutinerna och handlingsplanen
mer kända för eleverna.

Tabell 5: Kännedom om var anmälningsblankett finns

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

När det gäller frågor om man under läsåret har blivit utsatt för diskriminering,
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan och om man
har anmält detta kan vi se att det är få elever som blivit utsatta. Enligt resultaten
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på enkäten för höstterminen 2022 visas att de flesta eleverna inte har varit utsatta
för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling.

När det gäller frågan om diskriminering utgör andelen elever som svarar nej
94,3% och andelen elever som svarar ja utgör 5,7%. Det är totalt 20 elever som
hittills under detta läsår utsatts för diskriminering i skolan under läsåret
2022-2023, nio är flickor, fem är pojkar och en är annat. På SPINT/INT är andelen
som utsatts för diskriminering något högre. Det är 13,3% som svarar att de blivit
utsatta för diskriminering. Totalt är det sex elever på SPINT/INT som uppger att de
diskriminerats. Andelen elever som under vårterminen 2022 svarade att de blivit
utsatta för diskriminering under läsåret var 3,8%. De som inte blivit utsatta för
diskriminering var 96,2% av eleverna. Det var mycket färre elever som uppgav att
de utsatts för diskriminering under förra läsåret. Att det redan så kort tid in på
läsåret är så många elever som uppger att det utsatts för diskriminering är
oroväckande.

Tabell 6: Utsatt för diskriminering läsåret 2022-2023

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

Tabell 7: Utsatt för diskriminering läsåret 2022-2023

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SPINT/INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

När det gäller trakasserier utgör andelen elever som svarar nej 92% och andelen
som svarar ja utgör 8%. Det innebär att 21 elever hittills utsatts under året. Det är
13 flickor, sex pojkar och två annat. Majoriteten av eleverna på SA som utsatts går i

11



årskurs 3. På SPINT/INT är si�ran något högre och 13,3% svarar att de blivit
utsatta för trakasserier.

Tabell 8: Utsatt för trakasserier under läsåret 2022-2023

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

På frågan om man har varit utsatt för sexulla trakasserier i skolan utgör andelen
elever som svarar nej 97,3% och andelen som svarar ja 2,7%. På SPINT/INT är det
fler som utsatts 88,9% som svarar nej och 11,1% svarar ja.

Tabell 9: Utsatt för sexuella trakasserier

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

Tabell 10: Utsatt för sexuella trakasserier

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SPINT/INT -Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola
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När det handlar om man varit utsatt för kränkande behandling i skolan under
läsåret utgör andelen elever som svarar nej 89,7% och andelen som svarar ja utgör
10,3%. Det är en högre andel elever som upplever att de utsatts för kränkande
behandling jämfört med vårterminen 2022 då si�ran var 8,3%. På SPINT/INT är
andelen ännu högre. Det är 20% av eleverna på SPINT/INT som blivit utsatta för
kränkande behandling i skolan. Det är oklart vad försämringen beror på. Skolan
behöver också fortsätta med sitt arbete att göra handlingsplanen och rutinerna
mer kända för eleverna. Det kan också tilläggas att det låga elevantalet på
SPINT/INT påverkar procentandelen.

Tabell 11: Utsatt för kränkande behandling

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

Tabell 12: Utsatt för kränkande behandling

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SPINT/INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola
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Tabell 13: Andel elever som under läsåret blivit utsatt för diskriminering,
trakasserier, sexuella trakasserier samt kränkande behandling i skolan

CHBE
SA -SPINT/INT
höstterminen 2022

Svars-
alternativ

Diskrimi
nering
SA (i
procent)

Diskri
mineri
ng
SPINT/I
NT (i
procent)

Trakasse
rier
SA (i
procent)

Trakasse
rier
SPINT/IN
T (i
procent)

Sexuella
trakasser
ier
SA (i
procent)

Sexuella
trakasse
rier
SPINT/IN
T(i
procent)

Kränkan
de
behand-

ling
SA (i

procent)

Kränkan
de
behand-

ling
SPINT/IN
T (i
procent)

Ja 5,7 13,3 8 13,3 2,7 11,1 10,3 20

Nej 94,3 86,7 92 86,7 97,3 88,9 87,7 80

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal
svar 216 45 216 45 216 45 216 45

Källa: Elevenkät ht 2022, Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

I elevenkäten finns också en fråga om man under läsåret har varit utsatt för
kränkning, diskriminering, trakasserier och/eller sexuella trakasserier på
nätet/sociala medier. Andelen elever som svarar nej utgör 86,2% och andelen
elever som svarar ja utgör 13,8%. Det var sammanlagt 36 elever på SA och
SPINT/INT som svarade ja på frågan. Under höstterminen har det kommit in en
kränkningsanmälan.

Tabell 14: Utsatt för kränkning, diskriminering, trakasserier och/ eller sexuella
trakasserier på nätet/ sociala medier

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022,  SA /SPINT-INT- Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola
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Eleverna har fått svara på frågor kring ordningsreglerna på sitt program, om
eleverna vet om att de finns samt om eleverna, klasskamraterna och personalen
följer ordningsreglerna. Andelen elever som svarar att de vet att det finns
ordningsregler utgör 73,6%, andelen elever som svarar nej utgör 5,7% och
andelen elever som svarar vet inte utgör 20,7%. Det är fler som känner till att
ordningsreglerna finns än tidigare år och likaså är det färre som svarar nej på
frågan. Dock är andelen som svarar vet inte fortsatt stor.

Tabell 15: Ordningsregler

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA//SPINT-INT- Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

På SPINT/INT är andelen som känner till ordningsreglerna 60 %.

Tabell 16: Ordningsregler på SPINT/INT

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SPINT/INT- Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

I elevenkäten finns det tre frågor som handlar om trygghet och otrygghet i skolan.
En fråga är om man känner sig trygg under sin skoldag. Andelen elever som svarar
ja utgör 95% och andelen som svarar nej utgör 5%. Det är en minskning från
föregående termin då 1,9% svarade nej på enkätfrågan. Majoriteten av eleverna
känner sig trygga under sin skoldag. Av de 11 elever som upplever otrygghet är tio
flickor. På SPINT/INT är det endast en elev som känner sig otrygg under
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skoldagen. Det är viktigt att ta reda på orsaken till otryggheten och målet är att alla
elever ska känna sig trygga under sin skoldag.

Tabell 17: Andel elever som känner sig trygga under sin skoldag

Svarsalternativ

SA-SPINT
INT

ht 2022
(procent) Tjej Kille Annat

Ja 95 65,1 28,7 1,1

Nej 5 4,6 0,4 0

Summa 100 100 100 100

Antal svar 261

Kommentar: Källa Elevenkät ht 2022, SA- Agneberg, Uddevalla
Gymnasieskola

Det är 15,3% av eleverna och 13,3% på SPINT/INT som upplever att det finns
platser i skolan där de känner sig otrygga. Den upplevda tryggheten är något högre
på Norra Agneberg än på Agneberg. Otryggheten har ökat, på vårterminen 2022
svarade 9,7% ja på frågan. Det är främst flickor som svarar att de känner
otrygghet. Däremot är det inga skillnader av betydelse när det gäller platser på
skolan där man upplever otrygghet jämfört med föregående läsår. De platser som
eleverna uppger är otrygga är fortfarande receptionen, matsalen och matsalskön.

Tabell 18 Otrygga platser

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT-Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

I elevenkäten har det också tillkommit frågor kring hur eleverna upplever
studieron i klassrummet, i gemensamma utrymmen i skolan, som t.ex. biblioteket,
studiestuga och i hemmet. När det gäller studieron i klassrummet utgör andelen
elever som svarar god 46,7%, okej 13,8% och mindre god 39,5%. Det är en
försämring sedan vårterminen 2022. Det är framförallt elever på SA i åk 1 som
anger att studieron är mindre god, vilken är en avsevärd skillnad mot eleverna i åk
2 och åk 3.
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Tabell 19 Studiero i klassrummet

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA/SPINT-INT - Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

Tabell 20 Studiero i klassrummet

Källa: Elevenkät “Trygghet och studiero”, ht-2022, SA- Agneberg, Uddevalla Gymnasieskola

När det gäller studiero i klassrummet för SPINT/INT har det inte skett någon
betydande förändring sedan föregående rapportering. 91,1% anger att studieron är
god eller okej.

Resultaten för hur studieron upplevs i skolans gemensamma utrymmen utgör
andelen elever som svarar god 37,5% okej 47,9% och mindre god 14,6%. Andelen
elever på SPINT som svarar god är 33,3%, okej 53,3% och mindre god 13,3%.
Eleverna skriver att skolan behöver fler tysta rum och fler grupprum. De vill att
biblioteket ska vara en plats för arbete. Flera elever klagar på andra elevers
beteende och vill att lärare ska säga ifrån när elever inte uppför sig och visa att de
bryr sig.

När det gäller studieron i hemmet visar enkäten att andelen elever som svarar god
utgör 71,6%, okej 22,6% och mindre god 5,7%. Resultatet för SPINT, vad gäller
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studieron i hemmet, där utgör andelen som svarar god 60%, okej 28,9% och
mindre god 11,1%. Utifrån resultatet görs bedömningen att studieron upplevs
överlag som god eller okej i klassrum, gemensamma utrymmen och i hemmet,
dock visar resultatet att 14,6% av eleverna på SA och 13,3% av eleverna på SPINT
upplever att studieron är mindre god i de gemensamma utrymmena på skolan.

Den avslutande frågan i enkäten är om eleverna har förslag på vad skolan kan
arbeta med för att behålla en god trygghet och studiero samt motverka
diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Det är 135 st elever på
SA/SPINT-INT som svarar på denna fråga. Majoriteten skriver att de inte har
några förslag och att de är nöjda som det är. De vill att lärare fortsätter att prata
om ordningsregler och påminna om likabehandling. Flera elever föreslår att de vill
att frågor om diskriminering och trakasserier uppmärksammas i undervisningen
och att regler efterlevs samt att personalen agerar om någon blir kränkt. Flera
skriver också att det måste finnas fler platser på skolan där man kan plugga och
där det finns studiero. De vill ha tysta rum, grupprum och fler studieplatser.
Många anger också att det är viktigt att personal säger till om det är stökigt såväl i
bibliotek som i korridorer och klassrum samt att de rör sig i lokalerna. Några vill
att personalen tydligt ska visa att de bryr sig om eleverna och att de skapar
trygghet genom att möta eleverna i samtal. Flera elever skriver att det tycker att
det är bra att skolan har skolvärdar och att det skulle vilja ha fler vuxna som skapar
trygghet i korridorer och gemensamma utrymmen. Slutligen skriver några elever
om betydelsen av att få alla i klassen att lära känna varandra.

De områden som vi arbetade med under läsåret 2021-2022 var etnisk tillhörighet,
kön, sexuell läggning och annan kränkande behandling samt att göra
handlingsplanen och årshjulet mer känt hos elever och personal. Ett annat område
var också att fortsätta implementeringen av rutiner och riktlinjer utifrån
diskrimineringslagen samt att i undervisningen och i andra sammanhang
diskutera hur vi uppträder på sociala medier.

Följande åtgärder/aktiviteter har genomförts 2021-2022.

● Implementering av diskrimineringslagen och skolans riktlinjer och rutiner.
● Arbetat för att behålla/öka en god svarsfrekvens på elevenkäten genom att:

○ Mentor informerar om vikten av att svara på elevenkäten samt går
igenom skolans arbete med värdegrund, likabehandlingsplan samt
trivselregler. Tillsammans med eleverna har mentorerna på
mentorstiden diskuterat vilka regler som ska finnas i klassen, på
programmen och i skolhusen för att få goda studieresultat, trivsel
och må väl.

○ Rektor följer upp vilka klasser som har låg svarsfrekvens och
påminner vid behov.

● Ett ökat fokus på skolans riktlinjer och handlingsplan genom att:
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○ varje ämnesgrupp redovisar i augusti månad på ämneskonferensen
hur de skall arbeta med det prioriterade området och för hur de aktivt
arbetar för att motverka kränkande och diskriminerande frågor i
undervisningen.

○ lärarna visar och förtydligar sambandet med innehållet i
undervisningen och skolans handlingsplan.

○ varje lärare planerar och dokumenterar hur de aktivt arbetar för att
motverka kränkande och diskriminerande behandling i
undervisningen. Dokumentation sker i lärarnas ordinarie kurs- och
lektionsplanering. Lärarna följer upp arbetet i sin ordinarie
utvärdering som sker under läsåret. Detta har behandlats vid några
tillfällen och en diskussion finns bland ämnesgrupperna.

○ I kvalitetsarbetet är målen kunskapsutveckling genom gemensamma
ramar och förhållningssätt samt trygghet och studiero genom att
skapa “vi-känsla” på programmet.

● Under läsdagarna arbetar klasserna med värdegrundsfrågor på
höstterminen 2021 ägnades en dag till demokrati och på vårterminen 2022
hade eleverna sexualitet och samlevnad som tema.

● Skolan är en FN-skola. Elever i FN-elevgruppen genomförde t.ex. aktiviteter
om flickors rättigheter och arbete mot rasism och diskriminering.

● Skolan utbildar elevskyddsombud som arbetar med att förbättra den fysiska
och psykosociala arbetsmiljön.

● Kuratorerna har besökt klasser i åk 2 och pratat om psykisk ohälsa och
psykisk hälsa.

● Genomfört aktiviteter för ökad sammanhållning inom klassen.
● Vi har genomfört olika aktiviteter för att motverka kränkande språkbruk

både i skolan och i sociala medier.
● Lärarna pratar vid uppstarten om vikten av att bete sig på ett respektfullt

sätt. Att arbeta med språkbruket är ett ständigt pågående arbete. Vid
uppstarten tas även skolans skrift ABC upp, där det står bl a om skolans
trivselregler.

Genomförda aktiviteter för ökad sammanhållning mellan årskurser och program

● Vi har skapat ett årshjul med aktiviteter som halloween, luciafirande,
naturdag och klasskamp samt jul- och skolavslutning.

Göra handlingsplanen mer känd

● Det finns riktlinjer och rutiner för hur skolan kontinuerligt arbetar för att
motverka diskriminering och kränkande behandling.

● Vi har genomfört information kring diskrimineringslagen och riktlinjer
och rutiner.

● På vklass finns ett kugghjul där man lätt hittar handlingsplanen.
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Utsatta platser i skolan

● Vi för kontinuerligt diskussioner om var våra övervakningskameror är
placerade och gör vissa justeringar vid behov. Låsta entrédörrar för att öka
tryggheten i skolan och försvåra för obehöriga att ta sig in på skolan.

● Agneberg har två skolvärdar, som en åtgärd för öka tryggheten på skolan.
● Vi har skyddsrond, där elever medverkar, för diskussion om utsatta platser.

Främjande insatser och övergripande ramar

Kontinuerligt arbete med riktlinjer, rutiner och  handlingsplanen.

Augusti-September

● Klassindelning och gruppindelning genomförs av rektor och
administratörer och i detta arbete tas diskrimineringsgrunderna samt
elevernas arbetsmiljö och trivsel i beaktande.

● Varje ämnesgrupp lämnar till sin rektor en plan för hur man arbetar med
värdegrundsfrågor. I planen skall finnas ett särskilt fokus på hur man
arbetar för att motverka kränkning och diskriminering med konkreta
aktiviteter angivna.

● Utarbetning av en ny handlingsplan görs i samråd med kurator och utsedd
lärarrepresentant. Utkastet till handlingsplan bearbetas även i
programråden på respektive program.

● Vid terminsstart och på något av de första klassråden skall mentor gå
igenom och diskutera förslag till plan med eleverna. Eventuella
synpunkter förs vidare till rektor. Färdig handlingsplan presenteras senast
sista september. Planen läggs ut på hemsidan, skickas ut i mejl till
personal och delar av planen (årets mål och aktiviteter) redovisas på
skolans intern TV. Planen finns länkad under kugghjulet i vklass.

● Vid terminsstart informerar och diskuterar mentor och eleverna om
skolans värdegrund (Agnebergsandan) och trivselregler diskuteras och
fastställs via klassråd, programråd, skolråd och HSG
(hussamverkansgrupp). I skolans informationsskrift, Handbok ABC, som
alla elever får vid skolstart, där finns skolans regler och policys i olika
frågor angivna. ABC finns också tillgänglig på skolans hemsida.

● I samband med att eleverna får kvittera ut de bärbara datorer, som de
lånar av skolan, diskuteras vilken värdegrund som gäller vid användandet
av datorerna t. ex hur vi uppträder mot varandra på sociala medier och
eleverna får skriva under ett avtal om vilka regler som gäller.

September-oktober

● Ny handlingsplan och ordningsregler fastställs på skolrådet.
● Vid skolstart för åk 1 skickas en folder hem till vårdnadshavare med

information.
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● Under september-oktober görs en skyddsrond på skolan och där ingår också
en trivsel- och trygghetsrond. Vid ronden deltar skolans elevskyddsombud.

Mars-april-maj

● Uppföljning och utvärdering av skolans arbete för att motverka
diskriminering och kränkande behandling sker genom en elevenkät som
genomförs i mars. Resultatet av enkäten redovisas för personalen på APT
(Arbetsplatsträ�) i april och förslag på nya mål och åtgärder diskuteras.
Mentor redovisar för klassen på ett klassråd under april/maj och senast
sista skolveckan ges eleverna möjlighet att ge förslag på nya mål och
åtgärder till nästa års plan.

Kontinuerligt under läsåret

● All organisering och planering av utbildningen som till exempel antagning,
schemaläggning, klassindelning och lokalutnyttjande görs med hänsyn till
att inte någon skall diskrimineras utifrån diskrimineringsgrunderna. Varje
ny förändring eller beslut skall alltid granskas utifrån lagens krav.

● Vid varje APT (Arbetsplatsträ� för personal) och HSG (Husgemensamma
samverkansmöten), skall det finnas en punkt som tar upp frågor kring
diskriminering och kränkande behandling. Syftet är att då stämma av hur
arbetet fortlöper och om det finns aktuella frågor att lyfta till diskussion.
Arbetet dokumenteras i protokoll från mötet.

● Undervisningen skall genomsyras av vår demokratiska värdegrund och
synen på människors lika värde. Varje lärare skall i sin planering av
undervisningsformer och vid genomförande av undervisningen vara
uppmärksam på att motverka kränkning och diskriminering.

● Rektor ansvarar för att ämnesträ�ar planeras in under läsåret. Vid
ämnesträ�arna följer lärarna upp hur de inom ämnet har arbetat för att
motverka diskriminering och kränkande behandling. Planering och
genomförda aktiviteter dokumenteras i minnesanteckningarna och följs
upp vid nästa ämnesträ�.

● Varje enskild lärare planerar och dokumenterar hur de aktivt arbetar för att
motverka kränkande och diskriminerande behandling i sin undervisning.
Dokumentationen sker i lärarnas ordinarie kurs- och lektionsplanering.
Lärarna följer upp arbetet i sina ordinarie utvärderingar som sker under
läsåret och vid läsårsslut i UTV5.

● Vid skolans tre läsdagar kan ett särskilt fokus riktas mot att förebygga och
motverka diskriminering och kränkande behandling.

● Eleverna har möjlighet att kontinuerligt ta upp frågor kring trivsel och
trygghet i klassråden, programråd, skolråd, till elevskyddsombuden och
HSG. Elevskyddsombuden deltar i HSG.

● Vid välkomstsamtalen för åk 1, utvecklingssamtalen och hälsosamtalen tas
elevens studiesituation upp, bland annat utifrån planens vision om
trygghet, utveckling och trivsel. Mentor och skolsköterska rapporterar vid
behov till rektor.

● En viktig del för skolans trivsel och ett viktig led i vårt arbete med
likabehandling är skolans café som är centralt beläget i skolan. Caféet blir
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en naturlig mötesplats för elever och personal och att vuxna vistas
tillsammans med eleverna i deras uppehållsutrymme bidrar till att skapa
trygghet för eleverna.

Organisation för elevers medverkan

Klassråd

Minst en gång i månaden dock alltid i anslutning till programråd. Frågor om till
exempel trivsel och trygghet kan lyftas av elever i klassen som kan fatta beslut
om att föra frågan vidare till programråd eller direkt till rektor. På dagordningen
skall det finnas en obligatorisk punkt som följer upp skolans arbete för att
motverka diskriminering och kränkande behandling. Klassrådet utser två
representanter till programrådet. Klassråden tar fram förslag till ordningsregler.

Programråd (elever och skolpersonal)

Sker minst två gånger per termin. I programrådet behandlas bl a de frågor som
klassrepresentanterna fått i uppdrag att föra vidare, frågor till och från HSG och
frågor som rektor eller annan personal vill ta upp med eleverna. På dagordningen
skall det finnas en obligatorisk punkt som följer upp skolans arbete för att
motverka diskriminering och kränkande behandling och uppföljningen
dokumenteras i protokollet. I programrådet skall resultatet från elevenkäten och
de olika klassernas förslag på åtgärder behandlas. Vissa av frågorna går vidare till
HSG. Andra frågor besvaras vid mötet eller någon får i uppdrag att utreda frågan
vidare och återkomma med svar/lösning. Klassrepresentanterna tar också med sig
frågor och förslag från t. ex rektor att diskutera i klassråden och sedan återkoppla
till rektor eller programråd. Programrådet behandlar de olika klassernas förslag
till ordningsregler och lämnar ett förslag vidare till Skolrådet. Programråden utser
elevskyddsombud.

Skolråd

Skolrådet sammankallas ett par tillfällen per termin och arbetar med olika teman,
ex. skolstart, fysisk skolmiljö, trygghet och studiero. Eleverna möts och diskuterar
över programgränserna. Alla skolenheter deltar. Tillika tar eleverna upp de
frågeställningar de fått med sig från programråden. Eleverna tar med sig
information tillbaka till programråden. Skolrådet fattar beslut utifrån de olika
programmens förslag vilka gemensamma ordningsregler som skall gälla på
Agneberg.

Elevskyddsombud

Varje program utser minst två elevskyddsombud. Elevskyddsombudet deltar i HSG.
Elevskyddsombuden deltar också vid skolans trivsel- och trygghetsrond och i
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arbetet med att utvärdera och upprätta skolans handlingsplan mot kränkande
behandling samt i skolans fortlöpande arbete med att motverka diskriminering.

Två gånger per läsår genomförs utvecklingssamtal med elever där vårdnadshavare
erbjuds att medverka. Frågor kring trivsel, arbetsmiljö, diskriminering och
kränkande behandling ingår i utvecklingssamtalet. Vid behov förs frågor vidare till
elevhälsa och rektor. Vid planering av tjänster, schema och gruppindelning tas
diskrimineringsgrunderna och elevernas arbetsmiljö och trivsel i beaktande.

Förebyggande insatser

Prioriterade områden

De områden som eleverna utifrån enkätens resultat, höstterminen 2022, har som
förslag att vi arbetar med under läsåret 2022-2023, för att behålla en god
trygghet och studiero, är mer information och diskussioner i undervisningen om
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och hur man behandlar
sina medmänniskor.

Vad gäller svarsfrekvensen blir målet för läsåret 2022-2023 att arbeta för att öka
svarsfrekvensen på elevenkäten.

Vi behöver också fortsätta arbetet med att göra planen mer känd för elever och
lärare. Enkäten och information från programråd/klassråd visar också på ett
behov öka tryggheten i vissa av skolans utrymmen såsom korridorer, caféet, på
väg till matsalen/i matsalen, trappor och receptionen/entrén. Ett viktigt mål för
skolan är också att i undervisningen och andra sammanhang diskutera språkbruk
och hur vi uppträder på sociala medier. Ett annat mål för läsåret är även att
fortsätta att implementeringen av rutiner och riktlinjer samt
diskrimineringslagen.

Åtgärder för 2022-2023

Planerade aktiviteter

● Fortsätta implementeringen av diskrimineringslagen och skolans riktlinjer
och rutiner.

● Arbeta för att öka svarsfrekvensen på elevenkäten genom att:
○ Elevansvarig lärare informerar om vikten av att svara på elevenkäten.
○ Rektor följer upp vilka klasser som har låg svarsfrekvens och

påminner vid behov.
● Ett ökat fokus på de skolans riktlinjer och handlingsplan genom att:

○ Varje ämnesgrupp lämnar en plan till respektive rektor för hur de
skall arbeta med det prioriterade området och för hur de aktivt
arbetar för att motverka kränkande och diskriminerande behandling
frågor i undervisningen.
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○ Lärarna visar och förtydligar sambandet med innehållet i
undervisningen och skolans handlingsplan.

○ Varje enskild lärare planerar och dokumenterar hur de aktivt arbetar
för att motverka kränkande och diskriminerande behandling i sin
undervisning. Dokumentationen sker i lärarnas ordinarie kurs- och
lektionsplanering. Lärarna följer upp arbetet i sin ordinarie
utvärdering, som sker under läsåret.

● Då skolan är en FN-skola genomför eleverna t.ex. aktiviteter om flickors
rättigheter och arbete mot rasism och diskriminering. I samband med
FN-dagen uppmärksammas mänskliga rättigheter. Det görs två aktioner
där den ena handlar om “My body is my own” där jämställdhet mellan
könen lyftes.

● I december kommer elever att spela FN-rollspel med temat HBTQI och
SRHR.

● Vi har tre läsdagar under läsåret, v.41, v.11 och v.16. På läsdagarna tas ämnen
som sexualitet och samtycke upp, det kommer också att bjudas in en
föreläsare som talar om mansnormen.

● Skolan utbildar elevskyddsombud som arbetar med att förbättra den fysiska
och psykosociala arbetsmiljön.

● Elevskyddsombuden alternativt representanter från åk 3 ska besöka årskurs
1 för att prata om den psykosociala arbetsmiljön och Agnebergsandan.

● Kuratorerna besöker klasserna i årskurs 2, för att prata kring psykisk hälsa
och psykisk ohälsa.

● Genomföra aktiviteter för ökad sammanhållning inom klassen och mellan
årskurser samt program, planeras på utvecklingskonferenser ht-22.

● Genomföra aktiviteter för att motverka kränkande språkbruk både i skolan
och i sociala medier, planeras på utvecklingskonferenser ht-22.

● Skolresa till Stockholm 6-8/9 med åk 3 SA. Studiebesöken var kopplade till
frågor som knyts till värdegrundsarbetet. T.ex på Hallwylska museet
diskuterades heteronormativitet och genus och på Polismuseet såg vi
utställningen vi och dom, som handlade om hatbrott och på Judiska
församlingen berättade guiden om antisemitism.

● Lärarna pratar vid uppstarten om vikten av att bete sig på ett respektfullt
sätt. Att arbeta med språkbruket är ett ständigt pågående arbete. Vid
uppstarten tas även skolans skrift ABC upp, där det står bl a om skolans
trivselregler.

Exempel på hur man inom olika ämnen arbetar med värdegrundsfrågor

I svenskämnet arbetar vi med teman och ämnen som anknyter till
värdegrundsfrågor i samband med argumenterande text/ tal eller
utredande/analyserande text. I Svenska 1 - språksociologi, identitet, normer,
etnicitet. Medvetet val av litteratur öppnar för diskussion kring genus, identitet
etc. Svenska 2 - fokus på samhällsperspektiv och maktförhållanden, kritiska
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perspektiv på vem som kommer fram i litteraturens historia. I Svenska 3 -
medvetet val av litteratur, läsa och analysera litteratur utifrån olika kritiska
perspektiv. Jag- och gruppstärkande övningar: Våga-tala-övningar, talövningar
och diskussioner i bikupor, Lära-känna-övningar, samarbetsövningar. Viktigt att
tala om för eleverna att det är värdegrundsfrågor vi arbetar med.

Våra kursplaner i engelska är förhållandevis fria gällande ämnesval och vi har
goda möjligheter att tillsammans med eleverna skapa forum för att både diskutera
värdegrundsfrågor samt att förebyggande aktivt arbeta för att motverka
kränkningar och diskriminering.

Generellt är det i engelskklassrummet viktigt att eleverna känner sig trygga i
gruppen och att det finns en tillåtande atmosfär så att eleverna, oavsett språklig
nivå, vågar testa sin språkliga förmåga och utvecklas. Målet är att de ska känna sig
så trygga att de kan våga göra fel. Särskilt när man startar kursen är det viktigt att
lägga tid på enklare övningar där eleverna lär känna varandra och vågar prata
engelska med varandra.

Att som lärare dela in klassen i grupper samt variera gruppkonstellationer är ett
sätt att skapa god atmosfär i engelskklassrummet. Detta i sin tur kan
förhoppningsvis hjälpa till att motverka kränkningar och diskriminering.

Framför allt sker ett stort värdegrundsarbete i och med de tematiska områden som
vi arbetar med i klassrummet. Nedan följer en förteckning av material och tips på
aktiviteter som ligger i linje med detta. Förslag ges vilken kurs

Temaområde Eng 5: Black Lives Matter, HBTQi+, minoriteter, etnicitet som t.ex
Native Americans- First nation People. Billy Elliot - värderingar genus,
arbetarklass. Att våga stå för vad man tycker och följa sin dröm i livet. “A good life”
skolverkets exempeluppsats för engelska 5. Kursbok: Main Issues - vocational. Fair
treatment. Ett antal texter som handlar om diskriminering av olika slag - gender,
ethnicity, skin colour. En text lyfter diskriminering av kvinnor i samband med
astronauter på 60-talet. Ytterligare en text består av debattinlägg med rubriken “I
am not a racist, but…” som med fördel kan diskuteras med elever. I samband med
detta såg vi också filmen “The Hidden Figures”. Vi avslutar med att eleverna skriver
ett opinion letter där de lyfter en fråga där diskriminering förekommer.

Temaområde Eng 6: Cultural identities / Culture Clashes som innefattar fördomar
och diskriminering i olika former. Aktiviteter innefattar Ted talks, diskussioner,
texter och filmen Crash och avslutas i en strukturerad problem and solution -
uppsats. Brott och stra� som avslutas med debatt: Läsa bok samt se film Läser om
Nelson Mandela, Rosa Parks, diskuterar mänskliga rättigheter, sätta sig in i en
annan persons situation, hur skulle du känna om…vad skulle du gjort om du var en
på bussen, take a stand, pratkort med påståenden att argumentera kring, låttexter.
Ser filmen Invictus och diskuterar i samband med Sydafrika-tema, apartheid.
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Oliver Twist . Barnarbete, industriella revolutionen. Barnarbete i övriga världen nu?
Billiga kläder, låga löner..konsumism. Eleverna ser This is England och sedan
skriver en uppsats om The importance of belonging eller The importance of taking
a stand.Grannarna på Bidragsgatan skillnader i olika socialgrupper. “American
History X” - Diskussion som förberetts individuellt. Förklara, utifrån filmen vad
rasism är och vad som kan göras för att motverka den. Mänskliga Rättigheter,
Amnesty Intl: land reports,Societal issues - barnfattigdom och hemlöshet i
Storbritannien och USA, se ett avsnitt ur “Rich house, poor house”. Det handlar om
att inse att inte alla har det så bra och att det ofta inte beror på drogproblem och
skulle kunna hända vem som helst.

Temaområde Eng 7: Jämlikhet och ojämlikhet - kvotering, Vad är Jämlikhet?
Boken “The Handmaid’s tale”, diskussioner om inskränkningar i kvinnors liv och
uppsats The Stolen Generation. Tematiskt arbete om diskriminering i Australien
under 1900-talet. Vi läser texter och diskuterar samt avslutar med att se filmen
Rabbit-proof Fence. Oscar Wildes liv och verk. Diskutera synen på homosexuella då
och nu. Kolonialismens framväxt och påverkan historiskt och i nutiden.

Aktiviteter/områden som fungerar i alla kurser Skype-samtal mellan elever i
andra europeiska länder, via eTwinningprojekt där man pratar om sociala
förhållanden, skolregler, utbildning, värdegrundsfrågor samt kulturella likheter
och olikheter i EU-länder. Samarbeten klassövergripande på SPINT i alla årskurser.

Inom ämnet psykologi berör vi normer, värderingar, attityder och fördomar på
många sätt. I områden som rör personlighetspsykologi och psykisk ohälsa finns
också inslag av normkritiskt förhållningssätt när det gäller t.ex. begreppet
normalitet och inställningen till psykisk respektive fysisk ohälsa. Undervisning
om arv och miljö är en del i att öka förståelsen för vad som kan skapa olikheter
mellan individer.

Värdegrundsfrågor ingår som en naturlig del i psykologikurserna. Socialpsykologi
syftar till att eleven ska förstå individens roll i gruppen och samspelet med andra
människor. Vi tar upp klassiska experiment, gör övningar och visar film, som på
olika sätt berör dessa frågor. Kopplat till socialpsykologi görs övningar kopplade
till kultur och normkonflikter. Konstruktion/användning av fall sker med koppling
till värdegrundsfrågor. Detta sker t.ex. genom en medvetenhet när det gäller vilka
namn som används och vilket kön personer har i fallbeskrivningar. Diskussioner
förs kring stereotypa uppfattningar och hur de förändras över tid. Vi tar upp
kön-/genusfrågor och resonerar kring t.ex. manligt/kvinnligt i reklambilder och
detta kan bidra till att elever reflekterar hur de påverkas av stereotyper.

När vi behandlar områden som varför vissa personer överanvänder
försvarsmekanismer diskuterar vi också varför vissa personer kan uppfattas som
avvikande. Psykologikurserna är genomsyrade av arbete med normer, värderingar
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och identitet eftersom kurserna berör vad som formar människors beteende,
känslor och tankar.

Inom ämnet filosofi kommer värdegrundsdiskussioner tas upp i momentet etik
med fokus på genus, normer, ideal och mänskliga rättigheter. Inom momentet
nutida filosofiska inriktningar arbetar vi med rollspel och ställer oss frågor kring
genus, rättvisa och vad ett gott samhälle är för något?

Ett centralt begrepp i religionskunskapsämnet är mångfald. Vi lever i ett religiöst
pluralistiskt samhälle, där utövare av många religioner, livsåskådningar och
kulturella traditioner lever sida vid sida. Genom att göra studiebesök, se film, läsa
människors egna berättelser samt diskutera tro, tankar och värderingar, som styr
hur vi väljer att leva våra liv, blir mångfalden tydlig och samtidigt visar det sig
många gånger att människor i grunden tänker och tror väldigt lika.

Under läsåret 2022-2023 planeras det för att våra klasser på SA och SPINT
kommer att åka på studiebesök. Studiebesöken ses som något mycket positivt då
de ökar elevernas kunskaper om levd religion samt ger insikten att inom varje
religion finns det stor mångfald. På SA planeras studiebesök till judiska
församlingen i Stockholm och besöka synagogan. Vi kommer senare under läsåret
att besöka Svenska kyrkan, Shia-församlingen och sunni-församlingen. Det är
också planerat att eleverna ska få möta Mats Watting som föreläser om
Hinduismen och ISKCON. Vi kommer också att diskutera frågor som t. ex. genus,
sexualitet, religiösa klädregler och matregler. I en diskussion där det råder
öppenhet och nyfikenhet lär sig eleverna att se olika perspektiv och bli medvetna
om normernas betydelse.

Ett av religionskunskapens centrala mål är: Religion i relation till kön,
socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. En människas identitet formas
på grundval av en rad olika faktorer, där religion kan vara en viktig beståndsdel.
Identiteten - såsom personen själv uppfattar den eller som den uppfattas av andra
- är komplex och i viss mån föränderlig. Det innebär att man i ämnet kan studera
människors identiteter på ett mer problematiserande och nyanserat sätt. Genom
att t.ex. göra övningarna: ”Osynliga lappar”, en övning som handlar om hur vi
delar in människor i olika kategorier och som får oss att bli medvetna om, samt
reflektera över, vilka konsekvenser detta får. ”Vem är vem? – Bilden av den
andre”, en övning som visar de förutfattade meningar vi alla bär på, medvetet eller
omedvetet och får oss att reflektera över frågor som rör alla människors lika
värde.

Inom ämnet samhällskunskap ingår mänskliga rättigheter som ett självklart
inslag, liksom frågor om olika diskrimineringsgrunder, intersektionella
perspektiv och lagar. Artiklar, övningar och examinationer är riktade mot dessa
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områden. Nedan listar vi några exempel på konkreta övningar vi gjort i våra
klasser över kortare och längre perioder.

Under vårt FN-rollspel får eleverna bland annat lära sig om rättigheter och
diskriminering. Årets FN-rollspel kommer att handla om HBTQI.

Fördjupande uppsats i åk 2 har bland annat handlat om jämställdhet i Sverige,
historiskt och idag. Under vårterminen kommer våra elever i åk 2 skriva ett
mini-GA om svält som har genusperspektiv. Vilka hinder och svårigheter behöver
mänskligheten överbrygga för att få till varaktiga förbättringar?

Folk och försvars ”Minister för en dag” är ett annat exempel på rollspel där
eleverna får träna sig i att agera i en komplex verklighet, där alltifrån miljö till
ekonomi till fattigdom står i fokus.

Under läsåret 2022/2023 kommer vi fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor
kopplade till mänskliga rättigheter, såsom yttrandefrihet, HBTQ-frågor och i
samhällskunskap 1b får eleverna lära sig om diskrimineringslagen med exempel
från arbetsmarknaden, ett exempel är att eleverna får se filmen “Justitia:
Arbetsrätt” med efterföljande reflektioner.

Inom ramen för geografi fokuserar vi mycket på resurser och den ojämna
fördelningen över jorden av dessa. Vi arbetar med arbetsområden som byggs kring
olika fall - t.ex. vattenbrist som i sin tur leder till svårigheter att försörja sig själv
och sin familj. Vi diskuterar rättvisefrågor - vem har rätt till resurserna. Vidare
kommer frågor om tillhörighet, etnicitet och klass med när frågor om t.ex.
segregation eller utsatta områden diskuteras. Ett konkret exempel är ett rollspel
där eleverna representerar olika länder diskuteras mänskliga rättigheter,
ekonomisk rättvisa och hur resursfördelning leder till att vissa gynnas och andra
missgynnas.

Inom ämnet naturkunskap har lärarna lagt vikt vid ett respektfullt bemötande i
det dagliga arbetet i klassrummet, elev-elev såväl som elev-lärare. Eleverna har
övats i att förstå begrepp och processer genom att prata med varandra. För att det
skall fungera måste eleverna känna sig trygga. Vi arbetar mycket med att få ett
accepterande klassrumsklimat, där det är okej att inte förstå och där vi hjälper
varandra att förstå. Vi förmedlar vad som förväntas av eleven och när det är bra.
Eleverna får tid på lektioner att öva och repetera det som skall läras in. På detta
sätt undviks den känsla av otrygghet som uppstår när man inte har koll Vi har
lektionsplaneringsöversikt, möjlighet att ta igen och repetera med bland annat
med filmade lektioner och interaktiva övningar. Vi är uppmärksamma på hur vi är
mot andra och markerar om vi märker att någon kränker någon annan.

I naturkunskapsämnets centrala innehåll “livsstil och hälsa”, “cellen och livets
minsta delar”’ “sexualitet, samtycke och relationer” och “ hållbar utveckling” får
vi möjlighet att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. I
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naturkunskapens fokusområde ”livsstil och hälsa” tydliggör vi utseendenormen
(nk1b, nk1a1, nk2), heteronormen, makt-normen (nk1b, nk1a1) och
konsumtionsnormen (nk1b, nk1a1, nk2) . Eleverna får naturvetenskapliga
kunskaper om kost och hälsa, om anatomi t ex inre och yttre könsorgan och
fysiologi t ex könshormoner. Eleverna kan därigenom utveckla förståelse för
mångfald och går vidare med normkritiska diskussioner och kan då utveckla
förståelse för egna och andras rättigheter. Eleverna få också diskutera samtycke
och relationer och jämföra med pornografi

I momentet ”Vår konsumtion och hållbar utveckling” fokuseras på social och
ekonomisk rättvisa kopplat till jordens begränsade resurser. Genom att ifrågasätta
konsumtionsnormen diskuterar eleverna jämställdhetsfrågor t ex människors lika
rättigheter, resursfördelning, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina
liv.

Pronomen-runda används ibland för att låta eleverna själva definiera sin syn och
samtidigt visa att det finns flera alternativ och för att försöka skapa en acceptans i
klassrummet.

Inom historieämnet arbetar vi med värdegrundsarbete, diskriminering och
kränkande behandling på flera olika sätt och med olika perspektiv. Vår
undervisning berör människor och deras livsvillkor i historien. Vår undervisning
genomsyras av att tänka kritiskt kring våra normer som ofta ställs i kontrast till
dåtidens, men det uppmanar också till distansering och omvärdering av våra egna
nutida, vilket förhoppningsvis leder till acceptans, förståelse och öppenhet. Till
exempel kan tas hur ords betydelse och konnotation förändras genom historien,
och att vi aldrig kan ”lägga vår tids värderingar på dåtida företeelser”. Ingen
historielärare missar att undervisa om de mänskliga rättigheterna i samband med
franska revolutionen, eller försöker skapa historisk empati för de utsatta
grupperna genom historien. Riksarkivet erbjuder spännande material ”Möt
källorna” som berättar levnadsöden om personer i historien där de enskilda får
komma fram. Samhällsprogrammet arbetar med sin Pro Memoria i 1b-kursen
under ett antal veckor på vårterminen med demokratiseringsperioden i svensk
historia och kvinnors kamp för rösträtt likväl som Hbtq-människors plats i
historien.

Inom de ekonomiska kurserna kommer frågor kring värdegrunden in när man
talar om företagens samhällsansvar och hur t.ex. företag arbetar med frågor som
genus, jämställdhet, hållbar utveckling och miljöansvar.

Inom de moderna språken är det av stor vikt att känna trygghet i gruppen samt att
känna att man vågar prova sina vingar och “få lov” att göra fel. Under de första
lektionerna brukar vi därför ha ett flertal olika övningar som syftar till att eleverna
ska lära namn och lära känna varandra. Eleverna kommer från flera olika klasser,
program och skolhus och därför finns också detta behov. Vi arbetar medvetet med
detta kontinuerligt under kursens gång.
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Ett dilemma vi upplever är att det under den första perioden är en stor rörlighet i
grupperna och då kan denna typ av övningar vara problematiska. Det är inte så lätt
att skapa trygghet när elever försvinner och kommer till under flera veckors tid.

Aktiviteter där eleverna tvingas in olika gruppkonstellationer samt att prata med
olika kompisar gynnar också klimatet. Ett exempel är “speed dating” där eleverna
har korta samtal med en person och sedan skiftar. Bra exempel är att låta grupper
rotera och att vi som lärare styr gruppindelning samt klassrumsplacering.
Tävlingsmoment kan fungera fint, exempelvis Quizlet där grupperna skapas
automatiskt och det är lätt att förnya grupperna. Det är ofta lämpligt att använda
sig av olika typer av “gruppindelningsövningar” för att blanda elever.

I kontakt med elever från andra länder, i synnerhet vid våra språkutbyten, får
eleverna en genuin och äkta kontakt och förståelse för andra elevers och kulturers
situation. Detta motverkar kränkning och diskriminering.

Även vårt kursmaterial (läromedel, film, artiklar mm) i de olika språken ger en
mångfald av bilder på olika kulturella företeelser vilket är gynnsamt och skapar
empati och förståelse.
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Rutiner för anmälan av diskriminering och kränkande
behandling

Rutiner för elev

Om du som elev känner dig kränkt eller diskriminerad i skolan så kan du vända dig
till någon av skolans personal förslagsvis din mentor, någon i elevhälsan eller din
rektor. Du kan lämna anmälan muntligt så fyller den personal som tar emot
anmälan i en blankett (anmälan kränkande behandling) och lämnar vidare till
rektor för utredning. Alternativt kan du själv skriva ut blanketten från skolans
hemsida och sedan lämna den till någon personal på skolan (länk till blanketten).

Rutiner för vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare upplever att ditt barn har blivit kränkt eller
diskriminerad i skolan så kan du vända dig till någon av skolans personal
förslagsvis ditt barns mentor, någon i elevhälsan eller ditt barns rektor. Du kan
lämna anmälan muntligt så fyller den personal som tar emot anmälan i en
blankett (anmälan kränkande behandling) och lämnar den vidare till rektor för
utredning. Alternativt kan du själv skriva ut blanketten från skolans hemsida och
sedan lämna den till någon personal på skolan (länk till blanketten).

Rutiner för personal

Om du som personal på skolan upplever att en elev på skolan blir kränkt,
diskriminerad eller trakasserad så är du skyldig att anmäla detta till rektor för
utredning. Anmälan skall göras skriftligt via kontaktformulär på Inblicken, under
förvaltning och rutiner för personal (anmälan till huvudman vid
kränkning/trakasseri/diskriminering). Om en elev kommer till dig för att göra en
anmälan så är du skyldig att hjälpa eleven att fylla i en anmälan, (länk till
anmälan).

Rutiner för rektor

Rektor utser vem som skall genomföra utredningen och beslutar om eventuella
åtgärder. Rektor är skyldig att anmäla ärendet till Barn- och
utbildningsnämnden enligt gällande rutiner.
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