
 

 

 

 

Karlbergsskolans förskolors plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 

Läsår: 15/16 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskola 

Ansvariga för planen 
Rektor/förskolechef: Karin Oldfield 

Biträdande förskolechef: Eva Engwall 

Avdelningsansvariga förskolepedagoger 

 

Vår vision 
 

 

"Allas lika värde" är en ledstjärna i vårt arbete. Vi arbetar för en trygg  förskole- och skolmiljö som 

präglas av hänsyn och ömsesidig respekt under hela dagen. 

På vår förskola och skola ska ingen, varken barn, elev, vårdnadshavare eller personal, uppleva att hen 

blir diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. 

Vi vill främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt 

förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling. 

På vår förskola och skola äralla barn och elever allas ansvar. De vuxna ska aktivt delta för att 

kränkningar aldrig ska förekomma. Varje incident av diskriminering eller kränkande behandling ska 

resultera i någon form av medvetandegörande om den kränkande situationen. 

 

Planen gäller från 
2015-09-01 

Planen gäller till 
2016-08-31 

Läsår 
15/16 

Barnens delaktighet 
Barnens delaktighet uppnås genom uppmuntran till samtal och delaktighet både mellan barn och 

pedagoger och barnen emellan. Pedagogernas  aktiva lyssnade öppnar för barnens delaktighet. Även 

arbeten med exempelvis böcker och drama ger barnen möjlighet att reflektera kring delaktighet och 

allas lika värde. 

 



Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna uppmuntras  till delaktighet genom kommunens årliga enkät, diskussioner på 

föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal. I det pedagogiska arbetet uppmuntras även 

vårdnadshavare att uttrycka sina tankar i samband med dagliga möten på förskolan. 

 

Personalens delaktighet 
Likabemötande, delaktighet och alla barns möjlighet att utvecklas och lära i förskolan är grunden för 

de teman som bearbetas på avdelningsmöten, personalmöten, som också är huvudfokus i den årliga 

utvärderingen. 

 

Förankring av planen 
Likabehandlingsplanen bearbetas och diskuteras i samband med dess upprättande och relateras till 

det arbete som genomförs under året. Den beskrivs och diskuteras på höstens föräldramöten och 

finns tillgänglig på förskolans hemsida och i pappersform i förskolans samtliga hallar. 

 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Personalen (indelade i de olika arbetslagen) utvärderade planen i form av gruppdiskussioner kring 

målen under en personalkonferens efter läsårets slut. 

 

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Personalen, bitr. förskolechef och förskolechef. 

 

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Förskolans värdegrundsarbete under läsåret har genomsyrats av vår vision om "Allas lika värde". 

Pedagogerna har vidareutvecklat barnens förmåga att ta ansvar och visa social handlingsberedskap. 

Genom närvaro och aktivt lyssnande låter vi barnen vara delaktiga i och ta ansvar för 

dilemmasituationer som uppstår. Barnen visar god förmåga att leva sig in i andra barns situation och 

att komma med genomtänkta och uppskattade förslag till lösningar. Målet är att alla barn ska få 

känna att de är en tillgång i gruppen. 

Kränkande behanding 

Det råder nolltolerans mot kränkande behanding och alla uppmärksammade situationer bemöts. Hur 

de bemöts är olika beroende på situation men i de flesta fall pratar en pedagog med barnen och visar 

olika sätt att uppfatta situationen där barnens röster och agerande ges stort utrymme. 

Arbetet kring språk och kultur 

Pedagogerna har arbetat aktivt med att väcka barnens nyfikenhet kring olika spåk och kulturer. I 

några av förskolans hallar finns ordet hej textat på en mängd språk. Barnen har sjungit sånger på 

olika språk och kroppsdelar har benämnts på olika språk. Olika former av familjer och släktrelationer 

har belysts med hjälp av barnens vårdnadshavare. Barnen har beskrivit hur traditioner kan firas där 

de har blivit uppmärksamma på både likheter och olikheter. Barn som rest både inom och utanför 

landets gränser har berättat om likheter och oikheter de stött på. Jordgloben har vart en källa till 

inspiration där barnen pekat och ställt frågor. Olika sätt att bo har också uppmärksammats. 

Ålder 

Ålder har varit utgångspunkten för flera diskussioner i arbetslagen. Tanken att kunskap uppstår i 

möten och att man lär in genom att lära ut har vidareutvecklat tanken att barn ska utmanas utan 

steriotypa tankar om åldersbegränsningar. Alla barn uppmuntras att finna egna lösningar och att 

hjälpa varandra. 

Genusarbete 



Barnen har uppmuntras att prova nya lekar och aktiviteter utan att hindras av könstillhörighet. 

Tankar kring hur pojkar och flickor tilltalas har uppmärksammats och diskuterats. Genusarbete är 

dock ett utvecklingsområde. 

Även olika trosuppfattningar är ett utvecklingsområde 

 

 

Årets plan ska utvärderas senast 
2016-08-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Genom kontinuerig observation och dokumentation som grund bör likabehandingspanen utvärderas 

återkommande under året på personamöten och planeringsdagar. Barn och vårdnadshavare ska ges 

möjlighet till delaktighet genom samtal enskilt och i grupp. 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Förskoechef, biträdande förskolechef 

  



Främjande insatser 

Namn 
Värdegrundsarbetet 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Vårt mål är en förskola med trygghet och utrymme för kreativitet där respekt mellan 

personal, barn och vårdnadshavare råder. En förskola där personalen har en samsyn och stödjer 

varandra i värdegrundsarbetet. En förskola där barnen utvecklar förståelse för varandra och 

stimuleras att lära och utvecklas tillsammans, en förskola där olikheter ses som en tillgång. 

Insats 
Med utgångspunkt i läroplanens (Lpfö 98/10) första och andra kapitel  lyfts värdegrundsfrågor 

exempelvis att utveckla varje barns förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap så att 

solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. 

Genom pedagogernas närvaro uppmärksammas och utvecklas barnens strävan att samverka på ett 

positivt sätt exempelvis att visa på vinster i barnens olika kompetenser och vikten av att kunna 

samarbeta så att alla barn får uppleva glädjen i att vara en tillgång för gruppen. 

Genom samtal, drama, firandet av olika traditioner och böcker uppmärksammas barnen på 

dilemman som kan uppstå mellan individer. 

I förskolan kommer utvalda värdegrundsord exempelvis vänskap diskuterats och bearbetats på 

olika sätt. 

 

 

Ansvarig 
Ledning pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Personalvård 



Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Personal som trivs och tycker om sitt arbete. 

Att genom personalvård och ett gott arbetsklimat skapa en arbetsplats där personalen vill vara. 

Detta bidrar i sin tur till att personalen gör ett bra arbete vilket är en förutsättning för att nå dit vi 

vill. 

För att kunna motverka diskriminering och kränkande behandling bland eleverna, måste detta 

motverkas även i  personalgruppen. 

Insats 
Genom diskussioner i arbetslagen ska personalen komma överrens om hur en god arbetskamrat 

ska vara. Alla ska bli sedda. Ledningen ska arbeta för att alla medarbetare känner sig sedda och 

lyssnade på. 

Ansvarig 
Ledningen 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Trivselregler 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
En förskola där barnen trivs och lär sig betydelsen av att följa gemensamt uppsatta regler. 

Insats 
Förskolans trivselregler utarbetas med barnen på varje avdelning och presenteras därefter på 

arbetsplatsmöten samt i föräldragrupperna. Utifrån varje avdelnings trivselregler utarbetas ett 

gemensamt ramverk för hur trivselns kan upprätthållas. 

Se över den fysiska miljön så att den är välkomnande, inbjudande och överensstämmer med 



barngruppens intressen samt bjuder in till lek och kreativitet. 

Ansvarig 
Ledningen, personalen 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Rutiner 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att genom goda rutiner skapa trygghet. En förskola där barnen utvecklar förståelse för 

varandra och stimuleras att lära och utvecklas tillsammans, en förskola där olikheter ses som en 

tillgång. 

Insats 
Förslag på rutiner: 

-  Kontinuerligt arbeta med hur man är en god kamrat? 

- Dagliga återkommande rutiner på avdelningen. 

- Hög vuxennärvaro 

Ett lugnt och vänligt klimat med hög vuxennärvaro skapar trygghet, vilket i sin tur motverkar 

diskriminering och kränkande behandling. Rutiner och hög vuxennärvaro bidrar till detta och 

hjälper barnen till ett icke kränkande  beteende. Närvarande vuxna ger inte lika stort utrymme för 

mobbning, diskriminering och kränkande behandling. 

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 



Namn 
Genusarbete 

Områden som berörs av insatsen 
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Att arbeta normkritiskt 

Att alla barn ges rika och mångsidiga möjigheter att utvecklas och lära utan att begränsas av 

steriotypa könroller. 

Att flickor och pojkar får lika stort utrymme att leka, lära och uttrycka sig. 

Att stärka barnens förmåga att värna om sin kroppsliga integritet. 

Att bemöta vårdnadshavare med olika sexuell läggning på ett välkomnande sätt 

Insats 
Att utbilda personalen i genuskunskap och i att bemöta regnbågsfamiljer. 

Att refektera och diskutera kring normer om kön och sexuell läggning. 

Att våga observera varandra kring genusarbetet för att bli mer observanta på skillnader i 

bemötande som uppkommer. 

Att se över böcker och bilder med mera för att öppna för ett normkritiskt förhållningssätt 

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Etnisk tillhörighet 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
Att fortsätta och utveckla pedagogernas normkritiska förhållningsätt. 



Att fortsätta väcka nyfikenhet för andra kulturer och motverka fördomsfulla attityder. 

Att uveckla barnens stolthet över sin etniska tilhörighet. 

Att fortsätta utveckla barnens intresse för andra språk. 

Att stödja barn i deras modersmål. 

Att fortsätta uppmärksamma flerspråkighet på ett positivt sätt. 

Insats 
Att fortsätta det arbete som påbörjats genom att exempelvis väcka barnens nyfikenhet kring olika 

mat, kläder, flaggor och olika traditioner både inom och utanför landets gränser. 

Att fortsätta arbeta med olika språk genom att exempelvis tacka på olika språk med hjäp av 

vårdnadshavare. 

Att se över böcker och bilder på förskolan för att öka ett normkritiskt förhållningsätt. 

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Religion och annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 
Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Att skapa förutsättningar för barnen att tänka och utvecklas utan att begränsas av steriotypa 

trosuppfattningar. 

Att väcka nyfikenhet och motverka fördomsfulla attityder. 

Att vara öppen och medveten om att alla med samma tro inte har samma önskemål. 

Insats 
Att diskutera frågorna på ett personalmöte. 

Ansvarig 



Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Att ge alla barn möjigheter att utvecklas så långt som möjligt utan att begränsas till följd 

av steriotypa uppfattningar kring funktionsnedsättningar. 

Att anpassa verksamheten så att alla barn kan delta på sina vilkor. 

Att reflektera normkritiskt. 

Insats 
Ämnen att diskutera på personalmöten och i arbetslagen. 

Att se över böcker och bilder på förskolan för att arbeta normkritiskt. 

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Ålder 

Områden som berörs av insatsen 
Ålder 

Mål och uppföljning 
Att alla barn utmanas utifrån sina förutsättningar utan att begränsas till följd av uppfattningar 



kring utveckingsmöjlighet till föjd av ålder. 

Insats 
Med exempelvis pedagogisk dokumentation som grund observera barnens lärprocesser för att 

upptäcka hur man kan fortsätta utmana dem. 

Att låta äldre och yngre barn inspireras av varandra och få leka tillsammans. 

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Observationer, enkäter och samtal med barnen och i arbetslagen. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Genom samtal med barnen och en årlig enkätundersökning till vårdnadshavare.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Genom samtal i arbetslagen. 

Resultat och analys 
Verksamhetsnivå 

Att arbeta i åldershomogena grupper ger en mängd fördelar så som möjigheten att planera och 

inreda så att verksamheten stimulerar och utmanar de flesta barn. Det kan dock resultera i steriotypa 

förväntningar på barns förmåga och mognad som inte överensstämmer med dess förutsättningar. 

Att arbeta avdelningsvis kan leda till att barnen inte känner förtroende för alla pedagoger utan söker 

sig till "sina" pedagoger. Det finns även risk för att regler och normer blir omotiverat olika. 

Kommunikation med vårdnadshavare sker i stor utsträckning skriftigt vilket försvårar delaktighet och 

insyn för vårdnadshavare med annat modersmål. Svårigheter att samarbeta med tolk är betydande 

då beställd tolk vid flertalet tillfällen inte kommit i tid eller helt uteblivit. 

Förväntningar och språk hos pedagogerna kan ibland relateras till steriotypa föreställningar kring 

exempelvis kön. 

Gruppnivå 

I förskolegrupper med återkommande in och utflyttande barn med kontinuerliga förändringar i 

grupperna som följd skapar otrygghet viket troligen är en orsak som lett till kränkningar barnen 

emellan. 

Övergångar från en aktivitet till en annan skapar lätt oro med kränkningar som föjd. Områden som 

inte inbjuder till kreativitet där barnen väntar på varandra i samband med övergångar från en 

aktivitet till en annan exempelvis i förskolans hallar skapar lätt oro vilket leder till olika former av 

kränkningar. 

Små utrymmen som pedagogerna har svårt att ha kontinuerig uppsikt över är områden där 

kränkningar oftare sker. Det handlar främst om mindre rum inomhus exempelvis legorum och rum 

för dock och kökslek. 

Individnivå 



Enskilda barn har agerat kränkande gemtemot andra barn relaterat till främst kön vilket bemötts 

omedelbart i samtal med både barnet och vårdnadshavarna. 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Utvecklande arbetssätt för alla barn 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Funktionsnedsättning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att i de åldershomogena grupperna vara observant på individuella förutsättningar och sträva efter 

att utmana alla barn lika mycket. 

Åtgärd 
Observation och individuell anpassning. Det vill säga att planera verksamheten gärna i samarbete 

med vårdnadshavarna så att alla barn kan delta utifrån sina förutsättningar samt att planera så att 

alla barn utmanas i sin utveckling.  

Motivera åtgärd 
I arbetet i de åldershomogena grupperna kan några barn få svårt att leva upp till åldersrelaterade 

förväntningar. Genom observation och analys i samverkan med vårdnadshavarna ges alla barn 

bättre förutsättningar att trivas och utvecklas i förskolan.  

Ansvarig 
Pedagogerna och ledning 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Samarbetet mellan de olika avdeningarna 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, 

Funktionsnedsättning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att samarbeta mellan avdelningarna för att lära av varandra och öka vi-känslan samt att 

samarbeta och gemensamt förankra exempelvis trivselregler på förskolorna. 

Åtgärd 



Att återinföra gemensamma veckomöten samt att öka samarbetet mellan avdelningarna. 

Motivera åtgärd 
Samarbetet mellan avdelningarna kan bli bristfällig vilket försvårar utbytet av resurser och 

pedagogiska tankar.  

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Att förbättra samarbetet med vårdnadshavare med annat modersmål för att utöka deras möjighet 

till delaktighet och insyn.   

Åtgärd 
Försöka förbättra samarbetet med tolk. Rådgöra med berörda vårdnadshavare om deras 

önskemål.  

Motivera åtgärd 
Vårdnadshavare med annat modersmål har vid flera tillfällen inte fått den information som de har 

rätt till delvis på grund av svårigheter i samarbetet med tolk. 

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 



Normkritskt förhållningsätt 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att öka det normkritiska förhållningssättet i personalgruppen. 

Åtgärd 
Att på personalmöten diskutera vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär och hur vi kan 

utveckla det vidare. 

Utbildning i genusarbetet. 

Motivera åtgärd 
Även om det råder ett normkritiskt förhållningssätt så kan det förbättras. Det kan förekomma att 

exempelvis kön eller funktionsnedsättning diskuteras utifrån steriotypa förväntningar.   

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Arbete vid inskolningar 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Att behålla tryggheten i barngruppen trots upprepade inskolningar. 

Åtgärd 
Att fortsätta diskutera hur vi kan behålla tryggheten i gruppen trots upprapade förändringar i 

barngruppen.  

Motivera åtgärd 
På grund av upprepade förändringar i arbetet skapas oro i gruppen vilket är helt naturligt. 

Pedagogerna bör dock fortsätta sitt genomtänkta arbete för att behålla tryggheten i barngruppen 



trots dessa förändringar.   

Ansvarig 
Ledning och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Arbete vid övergångar från en aktivitet til en annan 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Funktionsnedsättning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att skapa smidiga övergångar mellan aktiviteter på förskolan. 

Åtgärd 
Att diskutera främst avdelningsvis hur man kan skapa smidiga övergångar mellan aktiviteter och 

undvika väntan utan meningsfull sysselsättning. 

Motivera åtgärd 
Vid övergångar och i situationer när barnen ska vänta in varandra skapas oro som är en grogrund 

för kränkningar. 

Ansvarig 
Pedagoger och ledning 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Ökad vuxennärvaro i mindre utrymmen inomhus 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Funktionsnedsättning och Ålder 

Mål och uppföljning 



Att öka tryggheten i de mindre rummen inomhus. 

Åtgärd 
Att diskutera hur vi ska kunna hålla bättre uppsikt över de mindre utrymmena inomhus på 

förskolan. I den mån det är möjligt sprida ut de vuxna så att bättre vuxennärvaro skapas.   

Motivera åtgärd 
I de mindre rummen på förskolorna förekommer kränkningar främst när ingen vuxen är 

närvarande. 

Ansvarig 
Pedagogerna och ledning 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

Namn 
Empatisk utveckling 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Utveckla barnens empatiska förmåga och förståelsen för allas lika värde. 

Åtgärd 
Fortsätta arbeta med barnens förmåga att leva sig in i någon annans situation. 

Genom att: 

väcka tankar både i situationer som uppstår och med hjälp av dramalekar, sagor och berättelser 

med mera. 

vara goda förebilder 

lyssna till alla både barn och vårdnadshavare 

visa barnen hur man kan göra om man blir arg eller besviken exempelvis ta en pedagog till hjälp 

eller säga stopp med mera. 

Motivera åtgärd 
Genom ökad förmåga att leva sig in i andras situation och utveckla sin kunskap i hur man får agera 



om man blir arg eller besviken minskas risken för ett kränkande agerande. 

Ansvarig 
Pedagoger och ledning 

Datum när det ska vara klart 
2016-08-31 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Vi strävar efter en organisation som främjar goda relationer och trygga lärandemijöer 

Vi arbetar praktiskt redan från ett års ålder med stor vikt på social kompetens. Hur man är en bra 

kompis samt empatisk utveckling. 

Vi vuxna strävar efter att vara bra förebilder. 

Vi är nära barnen i deras lek och hjäper dem att lösa konflikter 

Vi visar olika metoder i bland annat konfliktlösning, vi lär barnen hur man kan göra istället för att 

bara förmana. 

Vi låter alla barn komma till tals. Barnen utmanas att leka med det de är intresserade av utan 

steriotypa föreställningar om vad som passar vem. 

Vi genomför gemensamma och positiva aktiviteter som knyter samman hela förskolan. 

Det råder nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Vi är lyhörda för vad barnen säger och visar. 

Vi är där barnen är. 

Enkäter devis rörande barnens trivsel delas ut till vårdnadshavare en gång om året. 

Vi erbjuder utvecklingssamtal med vårdnadshavare två gånger om året. 

Vi har en nära kontakt med vårdnadshavarna. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Vårdnadshavare kan vända sig till all personal på förskolan inklusive biträdande förskolechef och 

förskolechef. 

Vid personig kontakt, via e-post förnamn.efternamn@vallentuna.se eller via avdelningarnas telefon. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Ansvarig vuxen pratar med barnet/barnen om vad som har hänt. 

Ansvarig vuxen gör en kartläggning av händelsen med hjälp av andra vuxna och barn som befann sig i 

närheten. 

Om kränkande behanding förekommit dokumenteras händelsen av ansvarig vuxen. 

Ansvarig vuxen kontaktar berörda vårdnadshavare, biträdande förskolechef och förskolechef. 

Vid behov kallar förskolan till möte och upprättar en handlingsplan. 



Handlingsplanen följs upp på utsatt datum. 

Kränkande behandling ska anmälas till huvudman. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Händelsen kartläggs av närvarande vuxen och barn som befann sig i närheten. 

Om kränkande behanding eller diskriminering förekommit kontaktas ledningen och händelsen 

dokumenteras av denna. 

Vårdnadshavare, arbetsledning och förskoechef kontaktas. 

Kränkande behandling ska anmälas till huvudman. 

Rutiner för uppföljning 
Mellan barn 

Ansvarig pedagog har täta kontakter med berörda vårdnadshavare. 

Ansvariga pedagoger har tätare kontroll av klimatet i de berörda grupperna. Ett datum för 

utvärdering fastställs av ansvarig pedadagog där pedagogen i samarbete med de berörda 

vårdnadshavarna antingen bedömmer att kränkningarna har upphört eller att ett åtgärdsprogramm 

upprättas med ett nytt slutdatum. 

Mellan barn och vuxen 

Biträdande förskolechef har samtal med berörd personal. 

Biträdande förskoechef har samtal med berörda vårdnadshavare. 

Biträdande förskolechef, berörd personal samt vårdnadshavare kallas till samtal enskilt eller 

tillsammans bedömt utifrån situation. 

Ett datum för uppföljning fastställs av biträdande förskolechef eller förskolechef, i samband med det 

görs en bedömning om kränkningarna har upphört eller om vidare åtgärder bör vidtagas. 

All anmälan av kränkande behandling skickas till BUF barn och ungdomsförvaltningen 

Rutiner för dokumentation 
All form av kränkande bahandling dokumenteras, även vid misstanke om någon form av kränkande 

behandling. 

Kränkande behandling barn emellan dokumenteras av ansvarig vuxen på kommunens bankett och 

lämnas till någon i förskolans ledning för att sedan skickas till huvudmannen. 

Kränkande behandling mellan barn och vuxen görs av närvarande vuxen tillsammans med biträdande 

förskolechef eller förskolechef på kommunens bankett för att sedan skickas till huvudmannen. 

Ansvarsförhållande 



Huvudmannen Vallentuna kommun har det yttersta ansvaret för att likabehandlingen genomförs 

enligt lagens syfte. 

Förskolechefen har det övergripende ansvaret för hur förskolans personal agerar. Förskolechefen 

ansvarar för att likabehandlingsplanen utvärderas och revideras en gång per år. 

Förskolans personal har skyldighet att efterleva och följa likabehandlingsplanen med barnen 

anpassat efter deras ålder och mognad. 

Avdelningsansvarig ansvarar för att informera vårdnadshavare om planen och lägga ut den på 

förskolans hemsida. 

  



Begrepp 

Diskriminering 
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och 

behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller 

ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

Direkt diskriminering 
Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas och det har en direkt koppling till någon av 

diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till en förskola med 

motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan. 

Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 

verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. 

Om exempelvis alla barn serveras samma mat, kan förskolan indirekt diskriminera de elever som på 

grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 

Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som 

kränker ett barns värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och 

kränkande bilder. 

Trakasserier 
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet 

och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling 

nedan). 

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar 

av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att 

någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier 

är att de gör att ett barn känner sig hotad, kränkt eller illa behandlad. 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, 

men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 



Vuxna måste vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas av 

frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse, exempelvis när de leker doktorslekar. 

Repressalier 
Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att 

vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier 

eller kränkande behandling. 

  



Diskrimineringsgrunder 

Kön 
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: 

• En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en stor 

majoritet pojkar på förskolan. [diskriminering] 

• När barnen leker på gården berättar Peter för sin förskollärare Gunilla att han vill ha en likadan 

röd mössa som Fatima. Han tycker att den är väldigt fin med små glitterhjärtan på. Gunilla säger 

skrattande ”Då kanske vi ska kalla dig för Petra, så att de andra inte tror att du är Fatima”. Hon 

berättar för de andra barnen om det och alla skrattar åt Peter. [trakasserier på grund av kön] 

Könsidentitet eller könsuttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 

identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön. 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck 

eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är 

en avvikelse från ”det normala”. 

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara 

såväl homo-, bi- som heterosexuella. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

Sedan ett år tillbaka markerar Erik, 5 år, tydligt att hon helst vill vara flicka och kallas hon och henne. 

Föräldrarna har gått med på hennes önskemål att bära klänning. En dag är Erik ledsen när pappa 

kommer till förskolan för att hämta henne. Hon berättar att hon inte fick följa med på utflykt 

eftersom hon vägrade att ta på sig ett par byxor. Pappa frågar personalen varför Erik skulle byta till 

byxor och får svaret: ”Det får vara någon måtta med tramset.” Pappan blir också uppmanad att i 

fortsättningen klä Erik i ”riktiga kläder” eftersom några barn har börjat reta henne för att hon bär 

klänning. [diskriminering och trakasserier] 

Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. 

Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, 

kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 



• En förskola med många barn med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förturåt etniskt svenska 

barn när man tar in nya barn för att inte få en alltför segregerad barngrupp. [diskriminering] 

• En av förskollärarna uttalar sig negativt om polacker inför barnen. I barngruppen finns det ett 

polskt barn som tar illa vid sig. [trakasserier] 

Religion eller annan trosuppfattning 
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med 

en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. 

Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med 

religion faller utanför. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

• Axel går i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens söndagsskola. Hans dagbarnvårdare säger ”Usch, 

vilket trams! Ska du bli en sådan där bibelfanatiker?” [trakasserier] 

• Salima blir ledsen eftersom några av de andra barnen brukar skratta åt hennes mamma som bär 

muslimsk huvudduk när hon kommer och hämtar henne. En av barnskötarna tröstar Salima, men 

vidtar inga andra åtgärder. [trakasserier] 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

• Anna som har ADHD får inte börja på samma förskola som sin storebror. Kommunen, som 

tillämpar syskonförtur, tycker i detta fall att Anna ska börja på en annan förskola. Där finns det 

andra barn med samma diagnos och personalen har därför kunskap om denna. [diskriminering] 

• David har muskeldystrofi som gör att han går klumpigt och ostadigt och har lätt för att falla. 

Några av barnen brukar reta David och kallar honom ”Snubbelfot”. Personalhar hört att han blir 

retad, men har inte vidtagit några åtgärder. [trakasserier] 

Sexuell läggning 
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell 

läggning: 

• Det har gått bra på förskolan tills James äldre bror kommer på besök. Några av barnen har hört 

när deras storasyskon i negativa ordalag kallat James bror för bög. Nu får James inte vara med 

och leka eftersom han har en ”äcklig” storebror. Eftersom en av de vuxna på förskolan hör 

ordväxlingen utan att reagera känner James att han inte har någon att vända sig till. 

[trakasserier] 



• Johanna är ny på förskolan och ska fylla i sitt familjeträd. Hon får en förtryckt mall där mammans 

och pappans namn ska fyllas i. Hon vill ha ett nytt papper med mamma och mamma, men får till 

svar att hon kan stryka över pappa och skriva dit ”den andra tantens” namn. [diskriminering] 

Ålder 
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot 

åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 

sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet 

gäller alltså även i förskolan. 

Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en 

tillämpning av skollagen. 

Exempel på händelse som kan vara trakasserier: 

Malte är den enda sexåringen som går kvar i förskolan och inte har börjat i förskoleklass. Det är hans 

föräldrar som valt det. De andra barnen retar honom ofta för det. [trakasserier] 


