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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 1-5 år 

Ansvariga för planen 
Det övergripande ansvaret för upprättandet av ny plan har förskolechefen. 
Ansvaret för innehåll, utförande och utvärdering ligger på alla pedagogerna i förskolan. 
En arbetsgrupp på fem personer, där en representant från varje förskoleavdelning ingår, ansvarar för 
att ny plan upprättas varje år utifrån kartläggningarna och utvärderingarna som gjorts i arbetslagen. 

Vår vision 
I Järvsö förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. 
Alla barn och vuxna har lika värde oavsett kön, religion, etniskt ursprung, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning. 
Pedagogerna och andra vuxna i verksamheten ska vara goda förebilder och visa respekt för varandra, 
barnen och vårdnadshavare. 

Planen gäller från 
2018-01-01 

Planen gäller till 
2018-12-31 

Barnens delaktighet 
Barnen är delaktiga i att upprätta kompisregler som visar hur barn och vuxna vill att man ska vara 
mot varandra på avdelningen. Detta material används sedan som underlag i den dagliga 
verksamheten genom diskussioner och samtal med barnen. 

Då barnen i verksamheten inte alltid kan uttrycka sig verbalt, gör pedagogerna kontinuerliga 
observationer i barngrupperna gällande utemiljön och innemiljön på förskolan. Även det sociala 
samspelet observeras. Barnens åsikter och agerande noteras av pedagogerna och sammanställs 
kontinuerligt. 

Diskussioner och värdegrundsarbete utförs i barngrupperna, där barnen blir delaktiga. Till hjälp 
används materialet Kompisböckerna för barnen 1-3 år, "Vännen" för 3-4 år och Stegvis för 4-5 år. 

Genom att identifiera och åtgärda riskområden får barnen en tryggare och säkrare miljö.  Ständigt i 
fokus på förskolan är diskussioner om hur barn men även vuxna bemöter varandra, hur de löser 
konflikter och hur de lyssnar på varandra. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Pedagogerna informerar om planen vid inskolningar, på föräldramöten och utvecklingssamtal. Den 
upprättade planen tas upp i förskole-rådet. Samtal om arbetet ingår i den dagliga kontakten med 
vårdnadshavarna. Föräldrarnas synpunkter tas in i kartläggningen.  

Personalens delaktighet 
I arbetslagen diskuterar pedagogerna kontinuerligt sitt arbetssätt kring de pedagogiska frågorna och 
sitt förhållningssätt. 
Uppföljning och utvärdering sker på avdelningsplaneringar och personalmöten. 



Pedagogerna använder sig av DO´s metod "Husmodellen" för att kartlägga och upptäcka risker för 
diskriminering och kränkande behandling, där både utemiljön och innemiljön innefattas. 

Förankring av planen 
Förankringen av planen sker i den dagliga samvaron tillsammans med barnen.  Planen ska vara ett 
levande dokument och kommuniceras till vårdnadshavare vid hämtning och lämning på avdelningen. 

Planen finns tillgänglig i hallarna på varje förskoleavdelning.  Vikarier samt vaktmästare blir 
informerade om planen och får ta del av den. Planen finns också tillgänglig i vikariepärmen. 
 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Planen och likabehandlingsarbetet har tagits upp i arbetslagen och genomförda åtgärder har 
diskuterats på avdelningsmöten och personalmöten, utifrån DO´s Husmodell. 

Ingående diskussioner på personalmöten har gjorts vid flera olika tillfällen under året, utifrån mål och 
innehåll i planen. 

Arbetet med planens mål har delgetts vårdnadshavare i den dagliga kontakten, samt på 
utvecklingssamtal, föräldramöte och föräldraråd. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Alla pedagoger i verksamheten har deltagit i utvärderingen. 

Vårdnadshavare har varit välkomna med sina åsikter och synpunkter. De återkopplar till personalen 
det barnet berättat hemma. 

Barnen har medverkat genom att tillsammans med pedagogerna samtala kring verksamhetens 
arbete utifrån barnens förutsättningar. 
Diskussioner och värdegrundsarbete utförs i barngrupperna med hjälp av Kompisböckerna, "Vännen" 
och Stegvis, där barnen blir delaktiga. 

Sammanställningen har gjorts av arbetsgruppen tillsammans med specialpedagogen. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Genom arbetet med materialet "Husmodellen" från DO har många bra diskussioner startats i 
arbetslagen, och fortsatt vid personalmöten när de olika arbetslagen träffats tillsammans. Det har 
blivit större insikt i gemensamma frågor och problemområden som gäller för hela förskolan. Det har 
känts givande att all personal varit delaktiga i utvärderingen av planen med fördjupade diskussioner 
av målen för året och åtgärder i planen. 

Resultat från Husmodellen/diskussioner: 
* Behöver arbeta mer med "stopphanden". 
* Efter renovering kommer avdelningarna få fönster mellan rummen, som kommer göra att det blir 
bättre uppsikt över barnen. 
* Åtgärder har ibland varit fördjupad observation av en problemsituation bland barnen, för att 
pedagogerna ska få helheten. 
* Behöver ytterligare se över personalens placeringar ute och inne, att fördela där barnen är. 

Vårdnadshavare: 
Det är få vårdnadshavare över lag som under året lämnat synpunkter på planen och 



förskolans arbete med målen. Det som kommit fram är att de är positiva till att det finns en plan, att 
eventuella problem tas upp med vårdnadshavare på en gång. De är intresserade av hur förskolan 
arbetat med värdegrundsfrågor. 

Redovisning av hur åtgärderna i fjolårets plan har genomförts: 
 
"Stoppa och förebygga otrevligt bemötande och kränkande ord": 
Arbetet görs kontinuerligt och aktiva åtgärder görs i direkta situationer. Inkluderingsfrågor jobbas 
med dagligen. Positivt beteende bekräftas direkt. Värdegrundsmaterialen används i allas 
verksamheter. Att lyssna på varandra är viktigt, ett nej är ett nej. 

Det märks att barnen mer förstår vad som menas. Det är inte alltid de kan leva upp fullt ut till vad 
som tidigare tagits upp och pratats om, men med stöd av de vuxna kan de. De hårda kränkande 
orden används inte längre av barnen. Pedagogerna behöver prata mer om vad ordet respekt 
innebär. Vid spontana vuxenteatrar om olika situationer som uppstått har båda sidor kunnat lyftas 
fram, barnens reaktioner har där varit positiva. 
 
Områdena bemötande och inkludering ska vi jobba vidare med i nästa års plan. 

"Mångfald": 
Att servera mat eller dryck från olika länder kom inte riktigt igång på alla avdelningarna, så detta mål 
uppnåddes inte. Kokerskorna och pedagogerna har därför tillsammans beslutat att de en gång i 
veckan, under en tid, ska servera maträtter där man även informerar och diskuterar om rättens 
ursprung. T.ex. pasta, gulasch, pärgröt mm. Ansvaret ligger på kokerska och pedagog på respektive 
avdelning. Detta är något som kommer göras, men inte tas med i nästa års plan. 

Resterande åtgärder har gjorts mer eller mindre på avdelningarna. Det har ibland varit svårt att fånga 
barnens intresse. Bäst har varit att barnen fått uppleva praktiskt, samt att ta vara på barnens egna 
erfarenheter. Flaggor med texten välkommen på har satts upp utanför varje avdelning av de språk 
och länder som är representerade i barngruppen, det blev lyckat. Kartor, "resor till andra länder" och 
tolksamtal med vårdnadshavare är andra bra aktiviteter som gett positiva resultat. Barnens intresse 
för omvärlden och varandra har ökat. Det finns en känsla av att barnen blivit mer medvetna om att 
det finns fler kulturer än vår svenska. Arbetet med att uppmärksamma olika kulturer i 
barngrupperna fortsätter. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2018-12-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Utifrån DO´s Husmodellsmaterial kartläggs förskolans problemområden och kritiska situationer 
genom personalens aktiva diskussioner och iakttagelser under året. Sammanställning av 
kartläggningen görs i nov/dec 2018, som sedan används som underlag för att upprätta den nya 
planen. 

Barnen görs delaktiga i utvärderingen genom samtal på barnens nivå, där deras åsikter tas tillvara. 

Planen tas upp för diskussion i arbetslagen kontinuerligt på avdelningsplaneringar, samt på 
personalmöten.  Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling informeras under 
inskolning, på utvecklingssamtalen, samt tas upp i föräldrarådet, där vårdnadshavare har chans att 
komma med åsikter om arbetet och planen. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Alla pedagoger på Järvsö förskola tillsammans med förskolechef och specialpedagog. 



Främjande insatser 

Namn 
Främja arbete för att motverka kränkande behandling. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Varje barn ska få chans att utveckla sin tilltro till sig själv och sin roll i omvärlden, de ska 
känna sig trygga. Pedagogerna ska sträva efter en god kamratskap på förskolan. 

Uppföljningen av arbetet görs i samband med avdelningsplaneringarna. 

Insats 
Pedagogerna bekräftar och uppmuntrar positivt beteende hos barnen. Tillsammans gör barn 
och pedagoger: 
* kompisregler 
* kompismemory 
* namnsånger 
* gruppstärkande lekar 
* samarbetsträning 
* aktivitetsgrupper 
* läser litteratur 
* samarbete mellan avdelningarna 
* Använder värdegrundsmaterialen Kompisböckerna, 
"Vännen" och Stegvis. 

I dag är det vanligt att många personer privat är ute och surfar på olika sociala medier, även 
där kan kränkningar förekomma. 
Pedagogerna har ett ansvar att agera om de uppfattar kränkningar mot något barn, då 
anmäls händelsen till socialtjänsten. 

Ansvarig 
Alla pedagoger i arbetslagen. 

Datum när det ska vara klart 
Detta är ett ständigt pågående arbete under året, utvärderas senast 2018-12-31. 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett kön. 

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

Mål och uppföljning 



Alla barn oavsett kön ska få lika stort inflytande och utrymme på förskolan. Inget barn ska 
särbehandlas på grund av hur dess familjekonstellation ser ut. 

Uppföljningen av arbetet görs i samband med avdelningsplaneringarna. 

Insats 
* Allt material erbjuds och ska vara tillgängligt för alla barn. 
* Stärka goda personligheter hos alla barn. 
* Se över material - lägga till istället för att ta bort. 
* Leta fram litteratur med "genusglasögonen". 
* Samtala kring olika familjekonstellationer. 
* Ständiga diskussioner pågår i det pedagogiska arbetet för att motverka stereotypa 
könsroller. 
* Personalen är förberedda på att välkomna och bemöta barn med olika 
familjekonstellationer. 

Ansvarig 
Alla pedagoger i arbetslagen. 

Datum när det ska vara klart 
Detta är ett ständigt pågående arbete under året, utvärderas senast 2018-12-31. 

 

Namn 
Främjande likabehandling oavsett etnisk tillhörighet. 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
Barnen ska känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet. 
 
Uppföljningen av arbetet görs i samband med avdelningsplaneringarna.  

Insats 
* Synliggöra likheter och olikheter i det som görs, i språk, traditioner, seder och vanor. 
Betona att vi alla är mer lika än olika. 
* För barnens språkutveckling är det viktigt att pedagogerna förmedlar till vårdnadshavarna 
behållningen av att fortsätta tala sitt modersmål med barnen, betona att det är helt 
accepterat att använda sitt modersmål även i förskolan.  

Ansvarig 
Alla pedagoger i arbetslagen. 

Datum när det ska vara klart 
Detta är ett ständigt pågående arbete under året, utvärderas senast 2018-12-31. 

 



Namn 
Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning. 

Områden som berörs av insatsen 
Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Alla vårdnadshavare ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan 
förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
religiösa åskådningen. 
 
Uppföljningen av arbetet görs i samband med avdelningsplaneringarna. 

Insats 
* Pedagogerna är medvetna om att inte alla vårdnadshavare och barn med en viss 
trosuppfattning har samma önskemål och behov, de tar reda på vad som gäller för just den 
enskilda familjen. Arbetslagen har en dialog med vårdnadshavarna gällande mat, traditioner 
och förhållningssätt. 
* Pedagogerna granskar texter i sånger och böcker. 
* Förskolan behåller traditioner, men utan betoning på det religiösa. Alla i förskolan 
respekterar alla religioner och är medvetna om att det finns olika sätt att fira traditioner. 

Ansvarig 
Alla pedagoger i arbetslagen. 

Datum när det ska vara klart 
Detta är ett ständigt pågående arbete under året, utvärderas senast 2018-12-31. 

 

Namn 
Främja likabehandling för tillgänglighet oavsett funktionsnedsättning. 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
All verksamhet på förskolan anpassas så att alla barn kan delta utifrån sina egna 
förutsättningar. Verksamheten och miljön anpassas efter barnen inte tvärtom, med fokus på 
tillgängligheten. 
 
Uppföljningen av arbetet görs i samband med avdelningsplaneringarna.  

Insats 
* Ser över materialutbudet och tillgängligheten. 
* Möblering efter förutsättningarna i barngruppen. 
* Hjälpmedel inskaffas vid behov. 



* Den pedagogiska utformningen ses över så att den passar alla barn. 
* Lärandemiljön skapas utefter de behov som finns. 
* Använder sig av kommunens "Språkotek" vid behov. 
* Personalen använder Tecken som stöd, samt bildstöd. 
* Ute- och innemiljön utvärderas utifrån de barn och behov som finns. 
* Personalen strävar efter att arbeta med tydliggörande pedagogik, eftersom alla barn har 
olika sätt att ta in information och förstå omvärlden. 

Ansvarig 
Alla pedagoger i arbetslagen. Förskolechef ansvarar för särskilda insatser. 

Datum när det ska vara klart 
Detta är ett ständigt pågående arbete under året, utvärderas senast 2018-12-31. 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett ålder. 

Områden som berörs av insatsen 
Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla barn oavsett ålder ska få utveckla sina förmågor och intressen. 
 
Uppföljningen av arbetet görs i samband med avdelningsplaneringarna.  

Insats 
* Ser barnen som individer inte fokuserar på åldern. 
* Skapar förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att 
begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på ålder. 
* Uppmärksammar kränkningar mellan barnen som grundar sig på ålder. 

Ansvarig 
Alla pedagoger i arbetslagen. 

Datum när det ska vara klart 
Detta är ett ständigt pågående arbete under året, utvärderas senast 2018-12-31. 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Järvsö förskola består av fem avdelningar i fristående hus. Pedagogerna har stort samarbete med 
varandra, t.ex. vissa åldersgrupper, gemensam öppning och stängning, hopslagningar vid planeringar 
och semestrar där de lär känna samtliga barn på förskolan. Det gör att de i stort har en samsyn när 
det gäller hela förskolans barn, samtidigt som vissa insatser kan skilja över avdelningarna utifrån 
barngruppens behov och ålder. 
Med det som grund kartläggs förskolans förutsättningar och åtgärdande mål i en gemensam plan 
mot diskriminering och kränkande särbehandling för hela förskolan. 

Förskolans pedagoger har under året använt sig av "Husmodellen", ett kartläggningsverktyg från DO. 
Genom personalens aktiva observationer och iakttagelser i verksamheten under året, kartläggs 
underlaget för arbetet mot kränkningar och för likabehandling. Resultatet har lyfts och diskuterats 
varierande avdelningsvis och tillsammans på personalmöten. Gruppdiskussionerna är viktiga, de ger 
insyn i varandras verksamheter och chans till gemensamma åtgärder. 

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 
På varje avdelning har det varit samtal och diskussioner på barnens nivå tillsammans med 
pedagogerna. 
 
Det har varit samtal med vårdnadshavare, dialog på föräldramöte och utvecklingssamtal. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Diskussioner har genomförts regelbundet i arbetslagen och på personalmöten. Pedagogerna har 
observerat ansiktsuttryck hos barnen, hur barnen verkar må, signaler som barnen visar, samspelet 
mellan barnen. Detta efter DO´s Husmodell. 

Regelbundet har nuläget i barngruppen tagits upp för diskussion på avdelningsmöten. 

Resultat och analys 
Pedagogernas observationer av det aktuella läget:  
Den nya organisationen med åldersindelade barngrupper och färre barn i grupperna, har bidragit till 
att det blivit lugnare miljö på avdelningarna. 
Det har i diskussioner och arbetet med "husmodellen" uppmärksammats några områden som är 
aktuella att lyfta och uppmärksamma: 
* När barnen sover på madrass inne under vilan har det hänt incidenter då barn känt sig otrygga och 
varit sårbara. 
* Det har ibland visat sig svårt för barnen att leka bra med varandra, de agerar avvisande och säger 
negativa ord. Det har hänt att barn inte vill hålla ett annat barn i handen. 
* Pedagogerna har observerat att det skiljer på flickors och pojkars språkanvändning gentemot 
varandra. De verkar inte få samma förutsättningar för socialt samspel. 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Sociala samspel 

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

Mål och uppföljning 
Alla pedagoger i förskolan ska tillsammans med barnen ha ett trevligt bemötande av 
varandra, fin kamratanda och bra arbetsklimat. 
Alla barn och vuxna ska respektera och acceptera varandra oavsett kön, ålder eller 
funktionsnedsättning. 
 
Utvärdering sker genom observationer i verksamheten och gruppdiskussioner på 
personalmöten. 
 

Åtgärd 
* Under barnens vilostund på madrasser inne, ska en pedagog sitta med i rummet under 
hela stunden. Detta som en säkerhetsåtgärd. 
* Vuxna ska vara där barnen är. De fördelar sig över ytorna där barnen vistas, inne och ute. 
* Pedagogerna arbetar för att barnen inkluderas i barngruppen. T.ex. avdramatisera när 
någon inte vill hålla i hand, genom att istället dra kompiskort. 
* Arbetar för att öka samspelet mellan barnen, pedagogerna deltar aktivt i leken 
tillsammans med barnen. T.ex. att pedagogen agerar stödperson i leken, som ett "hjälpjag" 
till barnen. 
* Pedagogerna hjälper barnen att stärka varandra positivt med ord och handlingar. De 
modellar vad som är bra att säga och göra, som alternativ till det negativa. 
* Pedagogerna samtalar med barnen och låter dem få bekanta sig med begreppet respekt. 
Barn som vuxen, flicka som pojke, alla ska visa respekt mot varandra. 
* Använder värdegrundsmaterialen Kompisböckerna, "Vännen" och Stegvis. 
* Jobbar vidare med kompisregler. 
* Tränar barnen att använda stopphanden, ett nej är ett nej. 
* Pedagogerna använder sig av "ritprat" för att förtydliga sociala regler och bemötande för 
barnen. 
* Använder vuxenteater vid uppkomna dilemman, eller när pedagogerna vill förtydliga något 
för barnen. 
* Bekantar barnen i källkritik. När barn i dialoger och lekar refererar till information de sett i 
olika medier, uppmärksammar pedagogerna dem på innebörden av informationen samt hur 
man kan vara källkritisk till det. 
 

Motivera åtgärd 
Genom observationer, diskussioner i arbetslagen och på personalmöten har detta 
framkommit: 
 
Det känns nu lugnare på avdelningarna med färre barn i grupperna, men det har 
samtidigt observerats att vissa barn ibland har en negativ attityd mot andra barn. De kan 



utesluta någon, säga något negativt i leken, eller vill inte hålla i handen. Förskolan behöver 
arbeta mer med samspel och värdegrund. 
 
Det har också uppmärksammats att flickors och pojkars språkbruk och samspel skiljer sig 
åt gentemot varandra i leken. Detta kommer pedagogerna ha i fokus vid planering av 
aktiviteter och undervisning. Jobba för ett varmare klimat. 
 
Incidenter i vilrummet har hänt, barnen är i utsatt läge och sårbara under denna stund. 
 
 

Ansvarig 
Samtliga pedagoger medverkar aktivt och har gemensamt ansvar. 

Datum när det ska vara klart 
Fortsatt arbete året ut, utvärdering senast 2018-12-31. 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
I Järvsö förskola ska det råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Åtgärder 
vidtas skyndsamt. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Pedagogerna organiserar sig för att vara i närheten av de platser som barnen befinner sig på. De är 
redo att ge barnen stöd i situationer där det uppstår bråk och konflikter. 

Kontinuerliga samtal görs med barn och vårdnadshavare. Tolk används vid behov. 
Vid de regelbundna avdelningsplaneringarna görs ständigt en nulägesanalys – vad händer just nu i 
barngruppen? Diskussioner om iakttagelser, händelser och förhållningssätt. 
Pedagogerna vidtar åtgärder omedelbart. 
Vid behov tas det även med som åtgärd i det främjande arbetet och i nästkommande års plan mot 
diskriminering och kränkande särbehandling. 

Pedagogerna är uppmärksamma på nätkränkningar. Om någon upptäcker att barn far illa av att bli 
kränkt i sociala medier, t.ex. av andra barns föräldrar - agerar pedagogerna skyndsamt genom att 
anmäla händelsen till socialtjänsten. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Alla pedagoger på förskolan har lika stort ansvar. Vårdnadshavare och barn kan vända sig till vem de 
vill som de känner förtroende för, på sin avdelning eller på någon av de andra avdelningarna. 

Norrgården: 0651-188 74 
Norra flygeln: 076-834 63 98 
Nygården: 0651-188 70 
Västergården: 0651-188 72 
Östergården: 0651-188 73 
 
Ytterligare kontaktpersoner är: 



Förskolechef: Marie Plomér, 0651-187 03, 070-205 17 10, marie.plomer@ljusdal.se 
Specialpedagog: Liselotte Myrsten Berglund, 0651-187 36, 070-191 70 71, 
liselotte.myrsten.berglund@ljusdal.se 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Rutin för att utreda: 
1. Stoppa kränkningen. 
Prata med berörda barn: Vad hände? Hur kände du? Hur tänkte du? Vad kan du göra för att 
kompisen ska må bättre? 
2. Vårdnadshavare informeras. 
3. Blankett "Utredning av trakasserier eller annan kränkande behandling" fylls i. Förmedla anmälan 
även till förskolechefen. 
4. Förskolechefen ansvarar för att kommunens blankett "Anmälan om kränkande behandling" fylls i 
och lämnas till huvudman. 
5. Specialpedagog och förskolechef involveras i ärendet vid behov. 
6. Alla insatser dokumenteras skriftligt. 
7. Berörd personalgrupp ansvarar för samordning, dokumentation och uppföljning. Återkoppla till 
berörda. 
8. Vid upprepade tillfällen eller riktat mot ett och samma barn ska all personal på förskolan 
informeras. 

Rutin för att förhindra att kränkningarna fortsätter: 
* Samtal med barnen. 
* Diskutera innebörden av kompisreglerna. 
* Observera - se orsaker till varför ett barn kränker ett annat. 
* Lära barnen att våga säga NEJ. 
* Se över pedagogernas förhållnings- och arbetssätt. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Rutin för att utreda: 
1. Stoppa kränkningen. Ta upp ärendet i arbetslaget omgående. 
2. Vårdnadshavare informeras. 
3. Blankett "Utredning av trakasserier eller annan kränkande behandling" fylls i. 
4. Ärendet överlämnas till förskolechefen som utreder. Förskolechefen kallar till samtal och vidtar 
åtgärder. Detta gäller även vid kränkning bland vuxna. 
5. Förskolechefen ansvarar för att kommunens blankett "Anmälan om kränkande behandling" fylls i 
och lämnas till huvudman. 
6. Specialpedagog involveras vid behov. 
7. Alla insatser dokumenteras skriftligt. 
8. Återkoppla till berörda. 

Rutin för att förhindra att kränkningarna fortsätter: 
* Diskutera förhållningssätt mot barnen - i arbetslaget och på hela förskolan. 
* Inte haka på kollegors eventuellt negativa kommentarer. 
* Prata med kollegan och ställ undrande frågor. 
* Prata med arbetsplatsledaren. 

Viktigt att tänka på! 
* Var rak genom att reagera och säga till om någon kollega beter sig kränkande mot något barn. 
* Se till att få ett samtal med den vuxne i enrum och fråga hur denne tänkte. 
* Lyssna in situationen. 
* Undvik känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är närvarande. 



 

 

Rutiner för uppföljning 
Inom en månad ska pedagogerna ansvara för att uppföljning delges de inblandade och 
förskolechefen. 
När det gäller kränkningar med vuxna inblandade har förskolechefen ansvar. 

Rutiner för dokumentation 
Blanketten "Utredning av trakasserier eller annan kränkande behandling" används, den finns på varje 
avdelning. Går även för pedagogerna att hämta på servern under personal på group Järvsö 
barnomsorg. Blankett till huvudman "Anmälan om kränkande behandling" finns på kommunens 
intranät. 

Den som har haft ett samtal ansvarar för att dokumentation sker. Skriftlig dokumentation sker i 
samband med varje åtgärd, pedagoger och förskolechef är ansvariga. 

Ansvarsförhållande 
Alla pedagoger ansvarar för att bevaka kränkande handlingar och dokumenterar skrifligt vid 
situationer som uppkommer. 
Gemensamt ansvarar pedagogerna och förskolechefen för att åtgärder blir gjorda. Det yttersta 
ansvaret har förskolechefen.  

  



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] 


