
 
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Sörgårdens förskola och dagbarnvårdare 
Ht 2020-vt 2021 
 
Utvärdering av föregående plans insatser 
 
 Hur fungerade insatserna? 
Utvärderingsunderlag saknas då detta inte aktivt har efterfrågats av rektor och 
förskollärare samt att personal glömt beslut om insamling av utvärderingsunderlag 
från förra läsårets plan. Tydlighet i tillvägagångssätt för uppföljning och utvärdering 
har saknats under året.  
 
Det främjande arbetet 
Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg förskole- och skolmiljö och förstärka 
respekten för allas värde. Arbetet omfattar de sju diskrimineringsgrunderna och riktas mot 
alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning.  

 
 Mål 
Förstärka respekten för allas värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna:  
Kön 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Etnisk tillhörighet 
Religion eller annan trosuppfattning 
Funktionsnedsättning 
Sexuell läggning 
Ålder 
 
 Insats 
Observera, diskutera och dokumentera pedagogers och barns bemötande gentemot 
barnen.  
 
 Hur ska barn/elever medverka? 
Barnens uttryck och reaktioner vid bemötande ska synliggöras. De barn som kan 
svara på intervjufrågor bör intervjuas om pedagogers och barns bemötande av dem.  
 
 Uppföljning – hur följer vi upp att det blir gjort? När ska det vara gjort? 
Dokumentation samlas kontinuerligt under höstterminen 2020 och följs upp i slutet av 
januari/början av februari 2021.  



 
 
 Utvärdering - hur och när? 
Dokumentation samlas kontinuerligt under vårterminen 2021 och utvärderas, 
tillsammans med uppföljningsmaterialet från höstterminen 2020, i mitten av maj 
2021.  
 
 Ansvarig 
Ansvarig för att tillhandahålla dokumentationsmall: specialpedagog. 
Ansvariga för att dokumentation samlas in kontinuerligt under läsåret: alla 
pedagoger.  
Ansvariga för att uppföljning och utvärdering sker: rektor och specialpedagog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Det förebyggande arbetet 
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten 
identifierats som risker.  

Ett sätt att motverka diskriminering och kränkande behandling är att återkommande 
kartlägga förhållandena i den egna verksamheten.  

 
 Slutsatser av kartläggningarna 
SWOTANALYSEN 

• Pedagogerna behöver sprida ut sig mer över förskolegården för att vara 
närvarande pedagoger. 

• Pedagoger uttrycker osäkerhet över om de ska räcka till för barnen, angående 
att vara närvarande pedagoger och att ge barnen tillräcklig språkstimulans.  

• Pedagogerna behöver vara närvarande och lyhörda gentemot barnen i både 
ord och handling, både inomhus och utomhus.  

• Pedagogerna behöver lägga undan privata mobiler i större utsträckning under 
arbetstid. 

• Pedagogerna behöver prioritera sina olika arbetsuppgifter. 
• Pedagogerna behöver arbeta med olikheter som styrka tillsammans med 

barnen.  
• Pedagogerna behöver diskutera hur tillsägelser utförs.  
• Rutiner för informationsöverföring behöver utformas för att information ska 

komma fram till pedagoger och vårdnadshavare samt till vikarier som ska veta 
vad som förväntas av dem i mötet med barnen. 

• Pedagoger har uppmärksammat att barn gett uttryck för att känna sig 
begränsade och trängda inomhus.  

• Pedagoger har uppmärksammat barns verbala och fysiska konflikter och 
kränkningar mot varandra såväl inomhus som utomhus. 

• Vårdnadshavare har uppträtt hotfullt och uttryckt ovilja till förståelse. 
• Vårdnadshavare som inte stänger grinden efter sig.  
• Pedagogerna behöver mer gemensam, men även enskild, planeringstid för att 

kunna utföra ett grundligare och mer lättdokumenterat arbete tillsammans. 
• Pedagogerna behöver se över sina rutiner i hallen för att skapa lugn bland 

barn och pedagoger som kan leda till utökat lärande.  
 

ENKÄTSVAR FRÅN VÅRDNADSHAVARE 
• Några vårdnadshavare uttrycker att de önskar mer information från 

pedagogerna om deras barn blivit utsatta för kränkande behandling. 



 
• Ett par vårdnadshavare uttrycker att de önskar att pedagogerna utökar sitt 

arbete med relationsskapande mellan barn, mellan barn och vuxna och mellan 
pedagogerna och vårdnadshavarna.  
 

DRAFTIT 
• Då kränkningar skett har dessa i störst utsträckning varit av fysisk karaktär. 
• Dessa kränkningar har skett i störst utsträckning i hallen och i de rum där 

barnen samlas när de flesta barn och personal gått hem eller ännu inte 
kommit till förskolan för dagen.  

 
OBSERVATIONSMATERIAL 

• Barnen nyttjar hela förskolegården, vilket kräver rörliga, lyhörda och 
närvarande pedagoger, både i ord och handling.  

• Barn utan talat språk alternativt med annat modersmål än svenska pratar 
mindre än barn med talat språk alternativt med svenska som modersmål, 
vilket kräver aktiva pedagoger som pratar med och ser även de barn som inte 
uttrycker sig verbalt.  

• Flera barn når inte upp till sina hyllor (för kläder och för skor) i 
hallen/korridoren eller till handfat/tvål/papper. Detta mest på 
yngrebarnsavdelningarna. Toalettens höjd är inte tillgänglighetsanpassad för 
alla barn på en avdelning. Pallar (avlånga och stabila) och vägghandtag 
behöver införskaffas. 

• Barnen frågar ofta varför det inte finns någon ledig cykel och säger att de vill 
slippa att någon tar ”deras” cykel. De uttrycker även känsla av orättvisa kring 
vem som fått cykla mest.  

• Barnen upplevs som impulsiva vid gungorna och få problem när de ska 
bestämma vem som ska gunga med vem. Detta på äldrebarnsavdelningarna.  

• Barnen upplevs inte vara i sandlådan på Sagoskogsgården i den mån de hade 
kunnat.  

• Barnen på en äldrebarnsavdelning uttrycker att de vill ha utökade möjligheter 
att utföra bollsporter på Sagoskogsgården.  

• Barn på en äldrebarnsavdelning uttrycker önskan om att ha någon att leka 
med.   

• Barnen förbereds inte alltid på varför en aktivitet ska ske. 
• Barnen förbereds inte alltid på hur länge en aktivitet ska ske.  
• På en äldrebarnsavdelning berättar barn att alla inte sitter still vid samling.  

 
 
 
 
 



 
 

 Mål 
Öka tillgängligheten i förskolan för alla barn.  
 
 Insats 

• Pedagogerna sprider ut sig mer över förskolegården för att vara närvarande 
pedagoger. 

• Pedagogerna ombeds tänka över sitt användande av privat mobil på arbetstid. 
• Pedagogerna ges tid till att planera hur de ska arbeta för att: 

- vara närvarande pedagoger, 
- ge barnen tillräcklig språkstimulans, 
- höja barnens olikheter som styrkor, 
- öka lugnet i hallen, 
- förbereda barnen på varför och hur länge en aktivitet ska ske, 
- tillsägelser inte ska bli för utpekande, 
- stödja barnen i deras impulsivitet, tankegångar och synvinklar angående 

gungorna och vem som ska gunga med vem samt cyklarnas användande 
bland barnen, 

- leda alla barn till lek tillsammans, 
- undvika att barnen känner sig begränsade och trängda inomhus, och 
- undvika att barnen kränker varandra. 

• Pedagogerna ska utforma rutiner för informationsöverföring för att information 
ska komma fram till pedagoger och vårdnadshavare samt till vikarier som ska 
veta vad som förväntas av dem i mötet med barnen. 

• Pedagogerna hänvisar vårdnadshavare till rektor vid konflikter och hotfullt 
uppträdande. 

• Pedagogerna förnyar skyltar på/vid alla grindar på förskolan, både inomhus 
och utomhus.  

• Pedagogerna ska utöka sitt arbete med att sätta ord på handlingar och känslor 
oavsett om barnen svarar eller inte.  

• Pallar ska sättas fram under hyllor, handfat, tvål, papper, eller om dessa kan 
sänkas, så att alla barn har möjlighet att nå dessa själva samt att vägghandtag 
ska sättas upp vid toaletter som barnen kan hålla balansen i. 

• Pedagogerna på Sagoskogen ska samla in förslag på användande av 
sandlådan på Sagoskogsgården. 

• Pedagogerna på Sagoskogen ska ta fram fler bollar till barnen. 
 
 Hur ska barn/elever medverka? 

• Barnen ska få ge uttryck för sina tankar kring arbetet med olikheter som 
styrkor.  



 
• Pedagogerna ska observera barnen i alla situationer de ska planera kring 

enligt listan ovan.  
• Barnen ska få komma med förslag på användande av sandlådan på 

Sagoskogsgården.  
• Barnen ska få vara med vid utmätning av pallar/höjdsänkning.  
• Barnen ska få berätta vad de tycker om bollarna som tas fram och 

pedagogerna ska observera hur barnen använder bollarna.  
 

 Uppföljning – hur följer vi upp att det blir gjort? När ska det vara gjort? 
Dokumentation samlas kontinuerligt under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 
och följs upp i mars 2021.  
 
 Utvärdering - hur och när? 
Dokumentation samlas kontinuerligt under vårterminen 2021 och utvärderas, 
tillsammans med uppföljningsmaterialet från höstterminen 2020, i mitten av maj 
2021.  
 
 Ansvarig 
Ansvarig för att ta fram pallar och vägghandtag eller fråga om det finns möjlighet till 
höjdsänkning: specialpedagog. 
Ansvariga för att förnya skyltar på grindarna: Pedagogerna på Sagoskogen - de fyra 
grindar i metall som är utomhus. Pedagogerna på Saltkråkan – sina båda 
inomhusgrindar. Pedagogerna på Bullerbyn – sin enda inomhusgrind och de två 
trägrindar som är utomhus.  
Ansvarig för att tillhandahålla dokumentationsmallar: specialpedagog. 
Ansvariga för att dokumentation samlas in kontinuerligt under läsåret: alla 
pedagoger.  
Ansvariga för att uppföljning och utvärdering sker: rektor och specialpedagog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rutiner 
Rutin för hur barn och vårdnadshavare ska göra för att anmäla en händelse. 
Rutin för personalens och rektorns anmälningsskyldighet. 
Rutiner för hur diskriminering och kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och 
dokumenteras. 

Handlingsplan vid diskriminering, mobbning, konflikter och kränkande 
behandling 
Om kränkning förekommer på förskolan ska: 

• barn få känna att de kan berätta för en vuxen.  
• alla vuxna som ser, hör eller bevittnar ett kränkande beteende (barn som 

kränker barn, barn som kränker personal, personal som kränker barn) samtala 
med de berörda och försöka prata om och lösa händelsen/konflikten.  

• övriga pedagoger informeras vid behov om händelsen och situationen. 
• pedagogerna informera vårdnadshavare om vad som hänt i den dagliga 

kontakten.  
• den pedagog som uppmärksammar kränkning skriva en kränkningsanmälan (i 

DraftIt). Denna anmälan skickar sedan rektor vidare till barn- och 
ungdomschefen. Barn- och ungdomschefen vidarerapporterar anmälan till 
barn- och ungdomsnämnden vid nästkommande sammanträde och anmälan 
diarieförs i Platina.   

 
Vid upprepande kränkning: 

• kontaktas rektor om det inträffade.  
• träffas de berörda och beslutar om en lösning och bestämmer tid för 

uppföljningssamtal.  
• dokumenterar pedagogen händelsen och överenskommelsen.  
• skrivs det en kränkningsanmälan.  
• ansvarar rektor för att åtgärder genomförs och dokumenteras.  
• återrapporterar rektor vid avslutat ärende till barn- och ungdomschefen. Barn- 

och ungdomschefen vidarerapporterar ärendets avslutning till barn- och 
ungdomsnämnden vid nästkommande sammanträde och återrapporteringen 
diarieförs i Platina.  

Om det inte hjälper:  
• Är händelsen av allvarligare karaktär bör polisanmälan göras av rektor. 

Därefter blir det polisens ansvar att vidta åtgärder. 
 
 
 
 
 



 
 
Förskolans personal är skyldig enligt lag att genast anmäla till socialtjänsten vid 
misstanke om att ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd.  
 
Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket 
underrättas. Detta gäller även händelser som orsakats genom våld eller hot om våld.  
 
Om kränkningarna leder till att någon av de inblandade barnen uppvisar svårigheter i 
sin förskolesituation och bedöms vara i behov av särskilt stöd ska åtgärderna 
dokumenteras i en handlingsplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bilaga 
 Lagar, paragrafer och definitioner av begrepp  
Planen bygger på FN:s barnkonvention (http://barnkonventionen.se/) och regleras av 
diskrimineringslagen (https://lagen.nu/2008:567) och 14:a kap i skollagen 
(www.skolverkets.se/regelverk). 
 
Kränkande behandling: 

Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet.  
 
Det finns olika sorters kränkningar: 
- Fysiska (slag, knuffar, sparkar) 
- Verbala (hot, svordomar, öknamn) 
- Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer osv) 
- Texter och bilder 

 
Trakasserier:  

Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet.  
 
Det finns olika sorters trakasserier: 

- Utseende, 
- Kön, 
- Etnisk tillhörighet, 
- Religion eller annan trosuppfattning,  
- Funktionshinder,  
- Sexuell läggning,  
- Könsidentitet eller uttryck, 
- Ålder.  

 
Annan kränkande behandling: 

- Är uppträdande som utan att vara trakasserier kränker ett barns värdighet.  
 

Både förskolans personal och barn kan göra sig skyldiga till kränkande 
behandling och trakasserier. Det är trakasserier även när ett barn kränks på 
grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med 
mera. 

 
Mobbning 

Mobbning är när ett barn/vuxna vid upprepade tillfällen blir utsatt för kränkande 
behandling under en viss tid av ett eller flera barn/vuxna.  

 
Direkt diskriminering  

Direkt diskriminering innebär att ett barn på osakliga grunder behandlas sämre 
än andra barn och missgynnas i samband med kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. 



 
 
Indirekt diskriminering  

Med indirekt diskriminering menas att förskolan tillämpar bestämmelser eller ett 
förfaringssätt som verkar neutral, men som kan missgynna barnet.  
 
Ett barn kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en 
förälders sexuella läggning, funktionshinder med mera.  
Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler och rutiner.  

Repressalier 
Förskolans personal 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.  

Befogade tillsägelser  
Förskolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn för att skapa ordning och 
en god miljö på förskolan för barngruppen. En befogad  
tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om barnet ifråga kan 
uppleva det som kränkande. Här är det viktigt att vi har levande diskussioner 
kring detta i arbetslaget. 
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