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Läroplanen för förskolan – Lpfö 98, rev 2018 
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. En viktig uppgift för 
verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 
hålla levande i arbetet med barnen. 
 

Skollagen 2010:800 (6 kap) Åtgärder mot 
kränkande behandling 
Bestämmelserna i denna lag/kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av 
barn. Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen kränker ett barns värdighet. En lärare, förskollärare eller annan personal 
som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektor 
(Skollagen 6 kap 10§). 
 

FN: s Barnkonvention 
Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. 
Konventionen bygger på perspektivet att barns bästa alltid skall komma i främsta rummet. 
Den talar om rätten till liv och utveckling, om barns rätt till inflytande och att få göra sin röst 
hörd. 
 

Diskrimineringslagen 2008:567 
Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft. Lagen har till ändamål att 
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
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Definitioner 
Diskriminering 
När någon behandlas annorlunda på grund av de sju diskrimineringsgrunderna: 

· kön  

· könsöverskridande identitet eller uttryck 

· etnisk tillhörighet  

· religion eller annan trosuppfattning  

· sexuell läggning  

· funktionshinder 

· ålder 

Trakasserier 
Trakasserier är kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna och blir trakasserier när man 
medvetet och fortlöpande vållar någon/några obehag. Trakasserier kan uttryckas både fysiskt 
och verbalt eller icke verbalt, t.ex. utfrysning. 

Annan kränkande behandling 
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en annan människas värdighet. 

 

Vision 
Alla på Myrans förskola ska behandlas lika och bli visade respekt oavsett uppfattningar och 
levnadssätt. 
 
På förskolan ska ingen bli diskriminerad med avseende på 

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

eller bli utsatt för annan kränkande behandling. 
God kommunikation mellan ledning, personal, föräldrar och barn ska skapa trygghet och 
trivsel i den dagliga verksamheten. 
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Uppföljning och utvärdering av läsåret 2018/2019  
(2019-09-23) 
 
Ingen anmälan om kränkning har gjorts på förskolan. 
 
Något som vi upplever som mycket bra var att vi fick beställa böcker från Kulturrådet. 
Rödmyran har varit dåliga på att använda dessa böcker.  Inget av våra minoritetsspråk finns 
på Myran.  
Under det gångna året har vi inte haft några barn där vi gjort anpassningar när det gäller 
firande av våra traditioner.  
 
Vi har inga böcker som påvisar hur olika familjesammansättningar kan se ut.  
Vi har inte utvecklat utklädnings-leken som vi tänkt, inte skaffat kläder för att barnen ska 
kunna testa olika identiteter.  
 
Vi har jobbat för att det ska finnas en kommunikation mellan föräldrar och personal för att 
bibehålla tryggheten och delaktigheten. För att alla föräldrar ska kunna ta del av 
informationen från förskolan och känna att de kan kommunicera tillbaka, ska tolk användas 
vid behov.  
 
Vid  behov har vi tillgång till en specialpedagog i kommunen som kan ge oss stöd och råd om 
hur vi på bästa sätt anpassar verksamheten utifrån barnens behov.  
 
Vi har gett en del vardagliga ord till barngruppen på andra språk, tex vid måltider och 
rutinsituationer. Detta gäller även böcker och sånger. Detta gör vi för att synliggöra de språk 
som finns i vår verksamhet och göra dem en del av vår vardag. 
Vi har visat intresse för barnens olika bakgrunder men vi är också medvetna om att de 
nyanlända barnen har en mer komplex bakgrund.  
Information brister på grund av kommunikationssvårigheter. 
Det har skett en förbättring när det gäller stöttning i att översätta daglig information. 
Vi har arbetat för att bibehålla en god kommunikation med föräldrarna. 
 
Vi har haft ett medvetet positivt förhållningssätt både mot barn och vuxna. 
Månadsbrev har skickats till vårdnadshavare antingen genom mail, papperskopia samt satts 
upp i förskolans hall. 
Likabehandlingsplanen har skickats ut till alla föräldrar på mail och/eller varit tillgänglig i 
hallen på varje avdelning. 
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Nuläge 
September 2019 
 
Förskolan Myran består av 4 avdelningar. 
 
Föräldrarna känner ett stort ansvar för sitt barns sociala situation och vill sitt barns bästa.  
 
Vad det gäller barns svårigheter, möter vi det enskilda barnets behov och föräldrarnas 
önskemål. 
Barn som behöver specialkost behöver läkarintyg, men med vissa undantag. Det finns 
utrymme för diskussion. Barn med annan kultur får annan kost och då krävs ett påskrivet 
intyg av föräldrarna.  
Påskrift av föräldrar ska finnas om barnet är i behov av medicin regelbundet. 
 
På Tuvmyran och Rödmyran görs enskilda barnintervjuer. Dessa är färskvara, men ger ändå 
en vink om vad barnen tycker om den verksamhet de befinner sig i.  
Med värderingsövningar kan vi belysa barnens åsikter. 
Barnobservationer görs kontinuerligt för att utveckla en trygg miljö för alla barn. 
Personalen jobbar hela tiden på sin språkliga medvetenhet som bygger på positiv 
förstärkning.  
 
I nuläget finns färre barn med utländsk bakgrund på förskolan än tidigare år. 
Det finns fortfarande frågor och funderingar i barngruppen. Det är viktigt att vi lyfter detta i 
samtal, det kan gälla hudfärg, klädsel, språk, speciell mat mm. 
 
Personalen är medveten om att barn med annat hemspråk behöver extra stöd i utvecklandet av 
det svenska språket, i dagsläget tyska, lettiska, tigrinja och arabiska. Inför detta läsår har vi 
fått tillgång till en modersmålslärare i förskolan. Det gör att de barn med arabiska som 
modersmål kommer få extra stöd i sin språkutveckling.  
 
Sagor med QR koder finns tillgängliga på andra språk, men vi har märkt att några av barnen 
hellre väljer att höra sagor på svenska.  
 
Personalens sätt att bemöta barnen i könsrelaterade situationer kan vara medvetet eller 
omedvetet men vi jobbar för att förskolan ska ha ett likvärdigt förhållningssätt. 
Rent generellt anser personalen sig inte se på förskolans aktiviteter som pojk- och 
flick-aktiviteter. 
 
Vi är uppmärksamma på om det är någon som gör eller säger något kränkande. Personalen tar 
upp det direkt och pratar om det inträffade. Vi uppmuntrar varandra att ta hänsyn och visa 
respekt. Personalen har en professionell attityd gentemot föräldrar och barn. 
Vi uppmuntrar barnen att visa omsorg om varandra och berätta för oss vuxna om det händer 
något.  
Forum där möjligheten till frågor rörande likabehandlingsplanen tas upp är veckomötet, där 
rektor och representanter för varje avdelning deltar samt som en stående punkt på 
personalmöten en gång i månaden.  
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Riskmiljöer 
Vi har identifierat några riskmiljöer som finns i vår verksamhet - miljöer där vi som 
pedagoger har sämre uppsikt över vad som sker. Två av dessa är tuvmyran och rödmyrans 
hemvrå. Här upplever vi att vi har begränsad uppsikt över barnen som befinner sig där - 
speciellt när vi har en pedagog på avdelningen.  
 
 

Mål och åtgärder  
 
Söka material som främjar de aktuella hemspråken , ex. leta bra appar, sånger, använda 
translate och använda enkla ord på deras språk. Ge vardagliga ord till barngruppen på olika 
språk. Ta hjälp av vårdnadshavare att få “vardagsord”.  
 
Personalen ska visa genuint intresse för barnens olika bakgrunder. Personalen ska vara 
lyhörda för barn och vårdnadshavares  åsikter och önskemål samt ge de barn ett alternativ till 
den verksamhet de inte kan eller vill delta i.  
Alla barn ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar och behov. 
 
Personalen samtalar med barnen om hur deras familj ser ut och hur olika 
familjekonstellationer kan se ut. Vi ska påvisa i barnens lek att en familj kan bestå av tex två 
mammor eller två pappor. Vi ska uppdatera våra dokument så det står vårdnadshavare istället 
för föräldrar. Försöka få tillgång till barnböcker som belyser olika familjekonstellationer, tex 
bonusföräldrar.  
Vi vill fortsätta utveckla utklädnings-leken genom att ge utklädningskläderna större utrymme 
med möjlighet att testa olika identiteter.  
Vi ska uppmuntra varandra inom personalgruppen och ta upp saker som är mindre bra. 
Vi fortsätter jobba för att det ska finnas en kommunikation mellan vårdnadshavare och 
personal för att bibehålla tryggheten och delaktigheten. För att alla vårdnadshavare ska kunna 
ta del av informationen från förskolan och känna att de kan kommunicera tillbaka, ska tolk 
användas vid behov.  
Vi ska se över alla blanketter som lämnas ut till vårdnadshavare och ev. revidera dem. 
Planen för kränkande behandling finns i hallen och vi uppmanar vårdnadshavare samt ny 
personal att ta del av den. Den kommer att diskuteras på höstens föräldramöte. 
Vi kommer att skicka ut månadsblad via mail eller papperskopia, dessutom sätts 
månadsbladet i hallen. 
 
När det gäller de riskmiljöer som identifierats så använder vi bara dessa utrymmen när vi 
anser att vi kan göra det utan risk.  
 
Likabehandlingsplanen för läsåret 2019/2020 utvärderas våren 2020. 
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Bilaga 1. 

Rutiner vid kränkande behandling i förskolan 
181105 
 
Enligt 6 kap. 10§ skollagen har personal i förskolan skyldighet att anmäla till rektor om ett 
barn upplever att det blivit utsatt för kränkande behandling i verksamheten eller med 
koppling till verksamheten. 
Rektor anmäler till huvudmannen som är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 
kring de uppgivna kränkningarna och vidta de åtgärder som  kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden. 
 

Vad är kränkande behandling? 
Handlingar som kränker ett barns värdighet, det kan vara när ett barn gör något som får det 
andra barnet att bli ledsen och må dåligt. Kränkt kan ett barn bli av negativa handlingar som 
kan vara synliga eller dolda, nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden, fysiskt våld, 
utfrysning eller hot. Handlingar som inträffar vid enstaka tillfällen eller  de kan vara 
systematiska och återkommande. Det handlar om barnets egen upplevelse eller om den vuxne 
tolkar händelsen som en kränkning - eftersom de yngsta barnen inte alltid kan ge uttryck för 
vad de upplevt. 
 

Vad är diskriminering? 
Diskriminering innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt med koppling till någon 
av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller 
trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
Diskriminering innebär att någon missgynnas och förutsätter att personen som utsätter har en 
maktutövande position. I förskola kan endast huvudmannen eller personal anses skyldig för 
diskriminering i juridisk mening.  För mera information se Skolverkets allmänna råd Arbete 
mot diskriminering och kränkande behandling.  
 

Ansvarsfördelning 
Alla vuxna som arbetar i förskolan är skyldiga att anmäla om ett barn blir kränkt i eller i 
samband med verksamheten. Det är inte enskilda vuxna eller rektor som ska avgöra vad som 
är en kränkning eller inte. Huvudmannen för verksamheten ska avgöra detta. 
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Plan mot kränkande behandling 
Skyldigheten vid kränkande behandling syftar till att säkerställa att varje barn får en trygg 
och säker förskolemiljö där varje barns behov tillvaratas. Förebyggande åtgärder beskrivs i 
varje förskolas likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, denna plan upprättas 
varje år i september och innehåller konkreta mål som grundas på slutsatserna av 
kartläggningar och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året i syfte att 
förebygga diskrimineringar och kränkande behandling. Planen innehåller rutiner för hur 
personalen ska agera.  
 

Vid kännedom om att kränkning skett ska uppgifterna hanteras 
på följande sätt: 

1. Personal, barn eller vårdnadshavare får kännedom om att kränkning skett. 
2. Uppgifterna anmäls till rektor. 
3. Rektor anmäler till huvudman. Blankett kränkande behandling, följ rutinen. 
4. Huvudman utreder anmälan alternativt delegerar till rektor att utreda vidare. 

Uppgifter om kränkande behandling bör betraktas som känsliga uppgifter och sekretess 
skyddas enligt 23 kap. 1§ OSL 
 
Huvudman och/eller rektor ska varje månad sammanställa och gå igenom befintliga 
anmälningar och utredningar. I syfte att kartlägga om det finns något mönster bland utsatta 
barn som inte uppmärksammats tidigare. Om huvudman och/eller rektor vid genomgång får 
fram dold upprepad kränkning ska åtgärder vidtas omgående enligt rutin. 
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