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Inledning 
Sedan 1 april 2006 gäller en lag om att skapa en förskola fri från diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Detta innebär en skyldighet att aktivt och 
målinriktat förebygga och hindra all kränkande behandling. 
2009 förtydligades detta ytterligare. 

Vision 
Barn och ungdomsverksamheten och Salems kommun ska vara fria från och 
tillämpa  
nolltolerans mot alla former av diskriminering och annan kränkande 
behandling, såväl 
mellan barn-vuxen, barn-barn, vuxen-vuxen. 
Alla barn har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i förskolan 
oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, 
kränkande behandling. 
Förskolan är tillgänglig för alla barn utifrån deras förutsättningar  Både barn 
och vuxna ska känna sig trygga, vi möter varandra med respekt och hänsyn. 
Vi ser varandras olikheter som en tillgång. Förskolans miljö är föränderlig 
utifrån barnens skiftande intressen och projektarbeten, för att tillgodose alla 
barns rätt till utveckling och lärande. 

Bakgrund 
Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns 
värdighet. Det kan vara att retas, att frysa ut någon, knuffas eller förstöra för en 
kamrat. Texter och bilder: Teckningar och lappar - Vi vill inte vara ett forum för t.ex. 
spridning av inbjudningar till kalas. 

Diskriminering 
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än 
andra barn, och missgynnandet har samband med  
-kön,etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck ålder. 

Lagar och styrdokument  
Likabehandlingsarbetet regleras i två lagar: diskrimineringslagen, skollagen samt 
FN:s konvention om barns rättigheter. 
När vi arbetar fram vår plan använder vi oss också av 
Lpfö 98 och kommunens mål. 
Lagen om tillgänglighet 

  



 

 

Delaktighet Inflytande Tillgänglighet 
På Sjöstugans förskola samarbetar vi för att motverka diskriminering och kränkande 
behandling. Vår verksamhet skall främja barns rättigheter och skall vara en plats där 
barn och vuxna kan känna sig trygga. Ha en tillgänglig lärmiljö som ger de 
förutsättningar som krävs för att alla barn ska kunna vara delaktiga och inkluderade 
i utbildningsverksamheten utifrån sina egna möjligheter. Tillgänglighet innebär en 
likvärdig funktionalitet för alla barn, oavsett funktionsförmåga, i verksamhetens 
sociala miljö, undervisning, lokaler, utemiljö och kommunikation. Pedagogerna är 
engagerade i att alla barn och föräldrar skall känna sig välkomna till vår förskola. 

Utdrag ur Lpfö 98 
Förskolans värdegrund och uppdrag: 
” Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 
En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden 
som vårt samhällsliv 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”. 

Förtydliganden 

Till dig som förälder 
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för diskriminering 
på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, 
funktionshinder eller för annan kränkande behandling så finns personalen 
alltid tillgängliga för er oro. 
Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra barn men 
även i detta fall är det viktigt att prata med personalen.  Alla måste ta 
gemensamt ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet. 
Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende, 
om vi inte gör det kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. 

Nulägesanalys och kartläggning 
Läroplanens värdegrund genomsyrar verksamheten. Vi utgår från observationer och 
reflektioner av vår grupp. 
Vi har ett ständigt samtal om värdegrunden och vi arbetar alla aktivt med att 
förhindra diskriminering och kränkande behandling genom att all personal 
regelbundet informeras om lagen. 
-Vuxnas förhållningssätt, verbala uttryck och värderingar överförs till barnen och 

  



 

 

påverkar deras självbild. Vi arbetar med hur vi ska bemöta varandra både barn och 
vuxna.  
-Vi lyssnar aktivt och ingriper direkt när vi uppmärksammar kränkande behandling 
såväl verbalt som fysiskt. 
-Vi arbetar aktivt med hur man är en bra kompis. Barnen får sätta ord på sina 
känslor och tankar och lär sig lyssna på varandra. 
-Lyfta positivt beteende genom beröm t.ex. vad bra att du hjälper kompisen med 
jackan. Ge barnen lekkoder- leka med dem. 
-Språkstödjande åtgärder, visa hur man gör och vad man kan säga för att komma in 
i en lek. -Barns delaktighet genom små möten. 
Hur ser det ut hos oss i dag? 
Barngruppen består av 24 barn 1-5 år. Flera av dessa barn behöver mycket 
vägledning med lekkoder.  
Vi upplever att konfliktsituationer uppstår i de situationer där det blir trångt. 
Vad vill vi? 
Barnen ska känna att de har en god självbild, att de  har arbetsro och kan känna sig 
trygga med alla kompisar i barngruppen. 
Hela arbetslaget ansvarar.  

Mål och åtgärder  
Vi   arbetar med att få alla barn att utveckla samhörighet, respekt och samspel samt 
hur man är en bra kompis i barngruppen: 
-Ha små möten/samlingar där vi tränar på turtagning och på att lyssna på och tala 
till varandra på ett respektfullt sätt. 
-Dela upp barnen i mindre grupper. 
-Arbeta med empati och att barnen får öva på att sätta ord på sina känslor och 
tankar. 
-Gruppstärkande aktiviteter. 
-Arbeta med de sociala lekreglerna, både i den fria och den styrda leken. 
-Vid konflikter, uppmuntra barnen att säga ifrån på ett bra sätt när de hamnar i en 
obekväm situation. 
-Lyfta fram barnens styrkor och kompetenser och stärka tilltron till sig själv. 
Hur ska vi nå målet? 
I den dagliga verksamheten jobbar vi aktivt med att hjälpa barnen att komma in i 
pågående lek genom att kommunicera verbalt med varandra. Vi använder oss mer 
och mer av tecken som stöd (TAKK) 
Under våren 2017 arbetar vi med ett nytt material från Brottsförebyggande rådet 
“Liten och trygg” en handledning för samtal om barns känslor och vuxnas ansvar 
som vi kommer att fortsätta arbeta med under läsåret 17/18. Vi har kompletterat 
detta material med en serie kompisböcker som handlar om Igelkott och Kanin i 
situationer som barnen känner igen sig i och har lätt att ta till sig.  
Vi ger barnen möjlighet till små möten där de får tillfälle att vara i sig själva 
tillsammans med en kamrat, i tex. små miljöer, bygg, skapande material, brädspel 
eller skolförberedande material. 
För att skapa lugnare miljö vid in och utgång delar vi barnen i mindre grupper. 
Mål och åtgärder för att nå målet: 
Strukturera upp oss pedagoger på husmöten och reflektioner så att vi vet vem som 
har ansvar för olika situationer, såsom att vara ute och ta emot barn på gården och 
hjälpa  barnen med påklädning i lugn och ro. Vi följer upp arbetet på våra 
arbetsplatsträffar, en gång i månaden samt har ett ständigt mål om mindre grupper 
i åtankarna.  

  



 

 

Hela arbetslaget ansvarar. 

Delaktighet 
Vi ska ge föräldrarna möjlighet till delaktighet och insyn i vår verksamhet genom 
föräldramöten, dropp-in träffar, dokumentation, utvecklingssamtal och information 
via SchoolSoft och framför allt våra dagliga möten vid lämning och hämtning. 
Barn , föräldrar och medarbetare skall veta att det finns en plan mot diskriminering 
och kränkande behandling, även tillgänglig på ScoolSoft, som vi arbetar efter. Som 
vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende. Om vi inte 
gör det kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Föräldrar ska informeras om 
den på föräldramöten och vid inskolning av nya barn. Föräldrar ska ha möjlighet att 
bidra till planens innehåll utifrån de dagliga samtalen med personalen. 
I enkla samtal med barnen om deras rättigheter och vardagssituationer lägger vi 
pedagoger grunden för denna plan.  

Hur förebygger och förhindrar vi kränkande behandling 
 

I vårt förebyggande arbete ska vi: 
-Aktivt jobba med att förhållningssätten med varandra såsom öppenhet, 
respekt, solidaritet och ansvar samt förmågan att ta hänsyn till och leva sig 
in i andra människors situation och hjälpa andra. 
-Skapa en förståelse att alla har lika värde oberoende social bakgrund och 
oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionsnedsättning. 
-Uppmärksammar varandra så att det inte förekommer kränkande ord och 
handling. 
-Gå in och bryta om situationer uppstår där något barn far illa, fysiskt eller 
psykiskt. 

 

Rutiner för akuta åtgärder: 
-Den pedagog som ser att ett barn far illa, blir trakasserad, diskriminerad 
eller utsätts för kränkande behandling av ett annat barn eller av en vuxen, 
ingriper direkt. 
-Vi samtalar med alla berörda barn, både i grupp och enskilt. 
-Vi samtalar med kollegorna. 
-Vi informerar föräldrarna och håller dem underrättade under processen. 
-Biträdande förskolechef informeras. 
-Pedagogerna observerar barnet och gruppen för att se hur och i vilka 
situationer barnet blir trakasserat,  diskriminerat eller utsätts för kränkande 
behandling. 
-Pedagogen dokumenterar händelsen och skriver en rapport. 
-Åtgärder sätts in. 
-Specialpedagog kopplas in för konsultation 
-Biträdande förskolechef är ansvarig för att arbetet fortgår till dess att de 
kränkande behandlingarna upphör. 

 

  



 

 

 
 
 

Ansvarsfördelning under utredningen: 
-Biträdande förskolechef ansvarar för att händelsen utreds. 
-Båda parter; barn och vuxna, ska bli lyssnade på en och en. 
-Föräldrar ska kontaktas tidigt. 
-Samtalen med barn och föräldrar sker under sträng sekretess. 
-Biträdande förskolechef ansvarar för att inhämta underlag och utreda fall  
 där personal misstänks ha kränkt ett barn.  

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning i varje enskilt ärende ska ske inom 1- 2 veckor, senast inom 3- 4 veckor. 

Föräldrarna ska vara med och få information om när åtgärderna ska följas upp. 

Vi arbetar utifrån, utvärderar och reviderar vår plan mot diskriminering och 
kränkande behandling årligen. 

Hela arbetslaget ansvarar. 

Tydliga och konkreta åtgärder 

Nedan följer ett utvecklingsområde som pedagoger enats om att förändra: 
Att förbättra våra rutiner och miljöer så vi kan nyttja alla utrymmen såväl inne som 
ute bättre och som främjar barnens inflytande över sin vardag.  
Så här såg det ut: 
Vid ut och ingång uppstod trängsel och konfliktsituationer med hög ljudnivå, många 
av barnen hade svårt att koncentrera sig på det som skulle göras. 
Hur gör vi nu? 
Några barn går in först och klär av sig i lugn och ro och en pedagog finns tillgänglig 
innan övriga barn kommer in. En pedagog finns alltid kvar ute tills alla barn kommit 
in. När det sen är dags att gå ut igen efter mellanmålet, delar vi upp barnen så att 
några stannar på övervåningen tillsammans med den pedagog som ansvarar för 
“mellisdisken”. De barn som är färdiga först går ut med en pedagog, de slipper stå 
och vänta och bli irriterade. Vi upplever att det blir mycket lugnare och barn som 
behöver lite tid  med att klä på sig har fått lättare att koncentrera sig 

Åtgärder och utredningar 
Om det ändå sker en kränkning, mellan barn- barn, vuxen-barn eller vuxen- vuxen, 
vad gör vi då? 
-Den pedagog som ser, hör eller får höra talas om något, ingriper omedelbart. 

  



 

 

-Talar direkt med de berörda parterna. 
-Vi tar upp och diskuterar händelsen i arbetslaget. 
-Tar kontakt och talar med berörda föräldrar, som hålls underrättade under hela 
processen.  
-Biträdande förskolechef informeras. 
-Arbetslaget observerar barnet och gruppen för att se hur och i vilka situationer 
barnet blir trakasserat, diskriminerat eller kränkt. 
-Om så behövs tar vi hjälp av specialpedagog. 
-Alla händelser skall dokumenteras och följas upp. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning ska ske i varje ärende, normalt inom 1-2 veckor, dock senast inom 3-4 
veckor. 
Varje åtgärd ska vara kopplad till ett uppföljningsdatum då åtgärden ska utvärderas. 
Föräldrarna ska vara med / få information om när uppföljning sker. 
Uppföljningen ska ge svar på frågan – Behövs fler/andra åtgärder. 

Denna plan ska årligen utvärderas och en ny plan ska upprättas. 
Arbetet med planen ska redovisas i den årliga verksamhetsplanen. 

Hela arbetslaget ansvarar. 
Ytterst ansvarig är biträdande förskolechef. 

Kontaktpersoner för personal och föräldrar vid behov: 

Biträdande förskolechef: 
Inga Kierulf                         Tel:  070 623 30 52 

Pedagogansvarig: 
Anna-Maria Kvarnström            Tel: 08 532 59 151 

 
 
 

 
     2018 Blankett för incidenter, likabehandling och plan mot kränkande behandling: 

 
 
https://docs.google.com/a/salem.se/document/d/1ryBg9e2GHisk4xsIxiGDW5Oqvnyk0-7zClqwZnU2P8g/edit?usp=
sharing 
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