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Inledning 
Planen bygger på två olika lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och 
elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelser i 
diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande 
behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för 
att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga 
trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar 
äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att utreda 
och åtgärda det inträffade. 

 

Vision 
● På vår förskola ska ingen, varken barn eller vuxen, bli diskriminerad, 

trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. 
● En god kommunikation mellan ledning, personal, föräldrar och barn ska skapa 

trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. 
● Alla som kommer in på förskolan Solrosen ska få en positiv känsla och känna 

sig välkommen. 

 

Främjande arbete i den vardagliga verksamheten 
● Vuxna på förskolan deltar och/eller lyssnar aktivt vad som händer i barns 

lekar och samtal. 
● Vi pratar med barnen om allas lika värde och att man får vara/göra det man 

själv vill. 
● Personalen har en språklig medvetenhet som bygger på positiv förstärkning. 
● Läroplanen och dess innehåll är ett levande dokument som ständigt hålls 

aktuell bland personalen. “Barn har rätt till delaktighet och inflytande och 
barnen ska få kännedom om sina rättigheter…” Lpfö18 

● När ny personal börjar på förskolan blir dessa informerade om 
likabehandlingsplanens innehåll av rektor/personal på avdelningen. 
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Uppföljning och utvärdering  
Vi arbetar aktivt i vardagen för allas lika värde och värdegrundsarbete, och anpassar det 
utifrån barnets ålder och mognad.  

Möblerat om och förändrat innemiljön har vi gjort med jämna mellanrum för att få till en 
lugnare tillvaro. Det är större risk att både barn och personal kränker varandra i en stressig 
och rörig miljö. 

Föräldraenkäten lämnades inte ut på sommarfesten eftersom trivselenkäten på nätet just 
hade varit aktuell. 

 

Kartläggning och nulägesanalys 
Vi har utökat med en tillfällig avdelning, Fjärilen, det innebär att vi har mer golvyta och färre 
barn i grupperna.  

Barnen är i den åldern att de håller på att lära sej hur de ska vara mot varandra. Ibland 
säger de eller gör de saker som inte är acceptabla, men man måste få göra fel utan att det 
ska få allt för stora proportioner. Vi kallar det inte kränkningar eller mobbning, eftersom vi 
menar att det är vi vuxna som nu ska lära dom vilka normer som gäller, så att det inte blir 
kränkningar och mobbning. De situationer vi är speciellt uppmärksamma på är om barn:  

● Säger dumma saker till varandra. 
● Kommenterar varandra på ett negativt sätt. 
● Språkbruket, både tal och kroppsspråk. 
● Stänger ute någon eller om någon inte blir inbjuden till lek. 
● Slår, biter eller knuffar varandra. 
● Signaler på att barnet inte trivs. 
● Barn som vill vara ifred och ha självvald ensamlek ska också kunna få det. 
● Miljöer i förskolan där det finns risk för att trakasserier eller kränkningar kan uppstå 

ska särskilt uppmärksammas. Sådana miljöer kan vara: 
● Kuddrummet/lekhallen 
● Smårum 
● Toaletter 
● Hall/tambur 
● Uteförråd 
● Lekstugan 
● Stora rutschkanan 
● Lövkojan 
● Kiosken 
● Vid röda vinbärsbuskarna 
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Mål och åtgärder 
● Hos oss får man känna som man vill men inte bete sig hur som helst. Vi 

pratar tex om hur man skulle känna, om någon gjorde/sa så till en själv. Vi 
vuxna ska vara goda förebilder. 

● ”Alfons vänskapslåda” finns att tillgå. 
● Vi har en nolltolerans mot diskriminering, våld och kränkande behandling. 
● Om kränkningar  uppstår, tar vi upp det omedelbart med barnen och med 

förälder så snart som möjligt, anmälan görs.  
● Föräldraenkät lämnas ut på sommarfesten, den ska skickas ut tillsammans 

med månadsbrevet i maj, för att alla ska kunna tänka igenom svaren i lugn 
och ro. 

● Vi ska försöka att dela upp barngrupperna för att hålla nere ljud och 
stressnivån. Det är större risk att både barn och personal kränker varandra i 
en stressig och rörig miljö. 

● Vi strävar efter att varje barn ska känna att just det är sedd av vuxen, det ger 
signaler till hela barngruppen att alla får vara med oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

● Känna att man blir väl mottagen och är omtyckt för den man är 
● När det är färre personal kan rum stängas för att få bättre överblick. 
● Vuxna ska alltid finnas nära barnen och fördela sig i lokaler och på gården för 

en god översikt. 
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Bilaga: Definitioner och begrepp 

Diskriminering 
De sju diskrimineringsgrunderna är 

• kön 

• könsöverskridande identitet eller uttryck 

• etnisk tillhörighet 

• religion eller annan trosuppfattning 

• funktionshinder 

• sexuell läggning 

• ålder 

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 
någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall 
diskriminera genom att behandla alla lika, s k indirekt diskriminering. 

Trakasserier 
är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med de sju 
diskrimineringsgrunderna 

Kränkande behandling 
är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med 
någon diskrimineringsgrund. 

Trakasserier och kränkande behandling kan vara 
• fysiska (slag, knuffar och oönskad beröring) 

• verbala (hot, svordomar, öknamn och suckar) 

• psykosociala (utfrysning, grimaser, miner, gester, alla går då man kommer) 

• texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier) 

 

Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och 
kränkande behandling. 
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Repressalier 
Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling 
på grund av att barnet eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering 
eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. 

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att 
de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon 
diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska 
behandlas lika. 

Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att 
någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man 
eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt 
ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 
sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet. 
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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. 
 
 

8 



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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