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DEL1 
Plan för att förebygga kränkande behandling i förskola och 
skola 

Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminerande 

enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller elevs värdighet. 

Datum för planens upprättande: 2020-01-01 

Ansvarig för planen:  Personalen på förskolan Storskiftesgatan 50  

tel. 013-20 59 42 

Maria Bülow, rektor  

tel. 013-26 31 81 

Maria Fors, bit. rektor 

tel. 013-20 78 42 

 

Redogörelse för hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har 

genomförts 

Förra året har vi jobbat för att utöka rekvisita till rolleken för att erbjuda 

barnen möjlighet till att inta flera olika roller i leken. De nya material och 

rekvisita har bidragit till utvecklingen av rollekar i barngruppen.  

Genom att läsa böcker om känslor och att använda oss av känslokorten har vi 

bidragit till att barnen har lärt sig att sätta ord på sina känslor. De barn som 

inte har utvecklat den språkliga förmågan, använder sig av känslokorten för 

att förmedla sina känslor. 
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Planen görs känd för personal, barn/elever och vårdnadshavare genom 

Planen är lättillgänglig i verksamheten. Den finns på varje avdelning, så att 

personalen och vårdnadshavaren ofta kan återkomma till den. Det går också 

att ladda ner planen från förskolans hemsida. På studiedagen i november har 

all personal jobbat kring innehållet i planen. 

Vårdnadshavare informeras om arbetet med aktivt främjande av 

likabehandling och mot kränkande behandling vid inskolningen och på 

föräldramöte.  

Vårdnadshavares synpunkter på förskolans plan fångas upp i föräldramöte, 

föräldraråd samt i den årliga attitydundersökningen och beaktas vid 

framtagandet av planen.  

Genom samtal om förhållningssätt och värdegrund görs alla barn på 

förskolan medvetna om arbetet med aktivt främjande av likabehandling och 

mot kränkande behandling.  

Barnen involveras i kartläggningen av verksamheten och utformningen av 

arbetet med aktivt främjande av likabehandling och mot kränkande 

behandling genom vardagliga diskussioner.  

Barns tankar och åsikter om arbetet med aktivt främjande av likabehandling 

och mot kränkande behandling fångas också upp i dessa samtal och beaktas 

vid framtagandet av planen. 
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Aktiva åtgärder 

 

 

Det förebyggande och främjande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn 

och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten. 

Arbetet ska vara målinriktat. Barn och elever ska delta i kartläggningen och kan 

komma med förslag på åtgärder samt delta i uppföljning och analys. 
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Undersök och Analysera 

Kartläggningsmetod Upptäckta risker Analys 

Observation i barngrupp 
och i miljöerna 

I den fria leken 
inomhus, framför allt i 
byggrummet, kan 
konflikter lätt uppstå 

 

Barn som inte har 
utvecklat förmågan att 
uttrycka sig verbalt kan 
lättare hamna i 
konflikter 

Observation i barngrupp Risken för konflikter 
ökar bland de yngsta 
barnen   

Barn som inte har 
utvecklat förmågan att 
uttrycka sig verbalt kan 
lättare hamna i 
konflikter 

 

Utifrån upptäckta risker och analys sätts mål upp för det kommande arbetet, se nästa 

sida. 
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Åtgärda, följa upp och utvärdera. 

Mål Åtgärder Datum när 

åtgärden 

påbörjas 

Ansvarig för 

genomförande 

Uppföljnings-

metod och 

datum 

Utvärdering 

Utbildningen ska ge 
barnen större förståelse 
kring hur språket kan 
påverka våra känslor. 

Läsa litteratur om känslor. 

Ta fram känslokort 

Prata med barnen om hur 
det är att känna olika 
känslor.  

2020-01-01 All personal Observationer 

Barnintervjuer 

Studiedag maj 
2020 

  

Underlätta/tydliggöra 
kommunikationen mellan 
barnen  

Använda sig av ”ritprata” 
för att reda ut 
missförstånd och ge 
barnen verktyg för att lösa 
problem själva 
(understödja 
kommunikationen) 

2020-01-01 All personal Observationer 

Barnintervjuer 

Studiedag maj 
2020 

 

      

Rutiner för akuta situationer (anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier) se del 3. 
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Del 2 
Riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella 
trakasserier 

Den värdegrund förskolan/skolan arbetar mot och det förhållningssätt som 

enheten enats om, i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier ska 

framgå. 

Riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 

I enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 18) ska arbetslaget: 

- visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt 

klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla 

ansvar och solidaritet, 

- medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet, 

- stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta 

konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, 

- uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som 

styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de 

grundläggandena värdena.  

Alla vuxna ska vara väl förtrogna med denna plan, arbeta förebyggande och 

ha beredskap att agera vid kränkande behandling  

I enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 18) skall förskolan ge varje 

barn förutsättningar att utveckla;  

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,  

- förmåga att ta upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman 

och livsfrågor i vardagen, 

- respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga 

rättigheterna, och 

- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i 

samhället. 
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Del 3 
Rutiner för akuta situationer 

Anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling trakasserier 
eller sexuella trakasserier 

All personal ska agera omedelbart vid misstanke om att något barn blivit utsatt 

för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier genom att 

upprätta en anmälan.  

 

Personalens rutiner för agerande  

Barn – Barn 

• Den som uppmärksammar situationen ingriper omedelbart.  

• Samtala med berörda barn och ge dem stöd i att rätta till situationen. 

• Informera rektor/ biträdande rektor.  

 

Vuxen – Barn 

• Den som uppmärksammar situationen ingriper omedelbart, företräd 

barnet.  

• Samtala om situationen enskilt med berörd vuxen. Klargör hur jag/ vi 

upplevde och tolkade situationen.  

• Informera rektor/ biträdande rektor.  

 

Alla akuta situationer ska dokumenteras, beskriv händelse och insatser som 

gjordes.  

Förskolans rutiner för att anmäla 

• Första delen av ”Blankett för anmälan av kränkande behandling, 

trakasserier och sexuella trakasserier” fylls i skyndsamt i samråd med 

specialpedagog.  

• Personalen informerar berörda vårdnadshavare om att anmälan 

upprättats. 

• Anmälan rapporteras till rektor/ biträdande rektor.  

• Rektor rapporterar till områdeschef. 

• Vårdnadshavare som får kännedom om kränkande behandling, 

trakasserier eller sexuella trakasserier kan göra en anmälan, som sker till 

personal eller rektor/ biträdande rektor.  

Förskolans rutiner för att utreda 

• Bitr. rektor och specialpedagog utreder. 

• Personal vidtar åtgärder utifrån utredningen.  

• Andra delen av ”Blankett för anmälan av kränkande behandling, 

trakasserier och sexuella trakasserier” fylls i av specialpedagog. 

• Utredningen avslutas efter uppföljning och utvärdering.  
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Datum för uppföljning och utvärdering av rutiner och riktlinjer (Del 1 

och 2) 

November 2020 

Resultat och analys av utvärdering 

  

Förbud mot repressalier 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätt ett barn eller en elev för 

repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i utredning av 

kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.  

Repressalier kan till exempel vara 

• sämre betyg 

• trakasserier i undervisningen 

• hot om våld  

• annan ogynnsam behandling 
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Del 4 
Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 

Aktiva åtgärder 

 

 
 

Alla barn, elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från 

diskriminering. Därför ska förskola och skola arbeta främjande och 

förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas 

rättigheter och möjligheter i verksamheten. Barn/elever och vuxna/personal ska 

samverka i undersökningen, genomförandet och utvärderingen. 
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Undersök och analysera 

Diskriminering kopplat till Undersökningsmetod, tidpunkt Upptäckta risker och hinder Analys 

Kön Observationer 
Barnintervjuer 
Höst 2019 

Inga risker upptäckta  

Könsöverskridande identitet eller 
könsuttryck 

Observationer 
Barnintervjuer 
Höst 2019 

Inga risker upptäckta  

Religion eller annan 
trosuppfattning 

Observationer 
Barnintervjuer 
Höst 2019 

Inga risker upptäckta  

Etnisk tillhörighet Observationer 
Höst 2019 
 

I miljöerna och dokumentationer 
uppmärksammas och 
dokumenteras det svenska 
språket mest. 

Vi behöver skapa positiva 
attityder när det handlar om 
mångfald av språk och kulturer, 
genom att belysa olika språk i 
vardagen på förskolan. 

Sexuell läggning Observationer 
Barnintervjuer 
Höst 2019 

Inga risker upptäckta  

Ålder Observationer 
Barnintervjuer 
Höst 2019 

Inga risker upptäckta  

Funktionsnedsättning Observationer 
Barnintervjuer 
Höst 2019 

Inga risker upptäckta  

Undersökningsmetod kan vara enkäter, intervjuer eller planerade samtal, stödfrågor, attitydundersökning, anmälningar. Utifrån upptäckta risker, 

hinder och analys prioriteras områden för det kommande arbetet, se nästa sida.  
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Åtgärda, följa upp och utvärdera 

Upptäckta risker eller 

hinder: (ange även 

diskrimineringsgrund) 

Åtgärder Datum när 

åtgärden 

påbörjas 

Ansvarig för 

genomförande 

Uppföljnings-

metod och 

datum 

Utvärdering: (av 

undersökningen, analysen 

och åtgärderna) 

Risk för att lyfta bara det 
svenska språket på 
förskolan 

 

 

Utöka utbudet av litteratur 
på olika språk (ex. via 
Polyglutt) 

Synliggöra olika kulturer i 
leken och i vardagliga 
aktiviteter 

2020-01-01 All personal Observationer 

Barnintervjuer 

Studiedag maj 
2020 

 

Tillgänglighet  

 

Göra böcker och 
exempelvis spel och pussel 
som står högt upp på en 
hylla tillgänglig för de barn 
som inte kan uttrycka med 
ord vad de vill ha. Det gör 
vi genom att ta kort på 
sakerna som barnen kan 
välja på. Även för de barn 
som är för korta för att nå 
och se utbudet. 

2020-01-21 All personal Observationer 

Barnintervjuer 

Studiedag maj 
2020 

 

 

 

     

Erfarenheterna av utvärderingen kan användas i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. 

Beskrivning av hur barn och elever har samverkat i undersökningen, genomförandet och utvärderingen. 

[Klicka och skriv] 
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Bilaga 1 – Definitioner 

Kränkande behandling 

Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

Diskriminering 

När ett barn/en elev missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen 

ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

• Kön 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

• Ålder 

Diskriminering kan vara direkt, indirekt, bristande tillgänglighet, trakasseri, 

sexuellt trakasseri eller instruktioner att diskriminera. 

Trakasserier 

Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns 

eller en elevs värdighet. 

Aktiva åtgärder 

Med aktiva åtgärder menas ett främjande och förebyggande arbete 

Källor: Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen 


