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Förskolans vision:  
Alla barn, medarbeterare och vårdnadshavare i förskoleområde A lyser och 
verkar som stjärnor i sin egna kreativa kraft, utan begränsningar av stereotypa 
och monokulturella mönster.  
 
Förskolans allmänna  förebyggande arbete: 

● Pedagogerna ska arbeta för att vara goda förebilder för varandra. 
● All personal ska arbeta aktivt för att vi ska ha ett positivt arbetsklimat och 

motverka förnedrande tilltal och kränkande behandling bland vuxna och 
barn. 

● Varje pedagog ansvarar för att ha tagit del av och vara insatt i 
värdegrunden och likabehandlingsplanen. 

● Arbetet i barngrupperna ska ha sin grund i öppenhet, respekt, solidaritet 
och ansvar. 

● All verksamhet ska genomsyras av förmåga att ta hänsyn till och leva sig 
in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

● Pedagogerna på förskolan arbetar medvetet efter Pug-strategierna, 
bekräftelse och beröm och bortse från mindre felsteg. 

● Pedagogerna är lyhörda inför de enskilda barnens behov och tar deras 
funderingar på allvar. 

● Verksamheten planeras, följs upp och utvärderas kontinuerligt. 
● Verksamheten planeras utifrån läroplanen och andra styrdokument. 
● Pedagogerna arbetar för att få goda relationer och ett bra samarbete med 

vårdnadshavarna. 
● Pedagogerna ansvarar för att aktivt söka stöd och handledning av 

specialpedagog och barn -och elevhälsan vid behov. 
● Varje pedagog har ett eget ansvar att säga ifrån på ett konstruktivt sätt om 

man uppfattar en kränkande attityd hos andra vuxna eller hos barn. 
● Vi uppmärksammar barn som drar sig undan, ofta är ensamma, söker 

vuxenkontakt eller har ont i magen och följer upp detta. 
● Vi hjälper barn som har svårt att komma in i redan påbörjade lekar. 
● Pedagogerna tar emot vårdnadshavare och barn när de kommer till 

förskolan och hälsar dem välkomna. 
● Varje ny inskolning planeras utifrån det nya barnets behov. 
● Vi kontaktar tolk vid de tillfällen vi anser det nödvändigt eller då 

vårdnadshavarna önskar det. 
 
 
 
 



 
 
Regelverk 
Diskriminering & Trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567)  
Kränkande behandling lyder under Skollagen kap.6. 
(Se vidare sista sidan) 
 
Uppföljning från tidigare åtgärder 
 
Kön/Könsidentitet eller könsuttryck 
På Nybble förskola har vi genom videodokumentation sett att flickor och pojkar 
ofta väljer lekar och material efter könsnormen.  
 
Etnisk tillhörighet  
Tidigare utvärdering pekar på att vi är bra på att arbeta med språkutveckling 
men att vi behöver tydliggöra och konkretisera arbetet ytterligare. Vi fortsätter 
att utveckla arbetet med IKT. 
 
Religion eller annan trosuppfattning 
Läroplanen säger att ingen får bli diskriminerad på grund av sin religion eller 
annan trosuppfattning. Vi behöver skaffa oss mer kunskap kring olika religioner. 
 
Sexuell läggning 
Våra kartläggningar visar att vi måste arbeta mer i förebyggande syfte med detta 
ämne.  
 
Funktionsnedsättning 
På Nybble förskola vistas just nu inga barn med synliga fysiska 
funktionsnedsättningar. Därför är det bra att vi synliggör detta i förebyggande 
syfte. 
 
Ålder 
Genom att vara aktiva och medforskande pedagoger kan vi lättare finna varje 
enskilt barns utvecklingsnivå. Mognad och utvecklingsnivå kan ej bedömas med 
siffror. 
 
Övrig kränkande behandling 
Vi fortsätter arbetet med att vara aktiva och närvarande pedagoger för att 
minimera riskzonerna på förskolan. 
 
 
 
 
 



 
 
Delaktighet och samverkan i framtagande av planen:  
 
 
Kränkande behandling 
Kränkningar kan ske av en eller flera personer och riktas mot en enskild individ 
eller grupp. Kränkningar kan vara: 
Fysiska ( slag, knuffar mm) 
Verbala ( hot, öknamn mm) 
Psykosociala ( blickar, ryktesspridning mm) 
Texter, bilder ( lappar, fotografier, sms., filmning mm) 
 
 
Trakasserier 
Är kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna: 
Kön 
Etnisk tillhörighet 
Religion eller annan trosuppfattning 
Funktionshinder 
Sexuell läggning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DISKRIMINERINGSGRUNDER 
 
KÖN / KÖNSÖVERSKRIDANDE TILLHÖRIGHET 
 
Kartläggning  
Enligt läroplanen ska både flickor och pojkar i förskolan ska ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller. 
Genom videodokumentation kan vi se att barnen oftast väljer att leka med barn 
av samma kön och då väljer de lekar som är könstereotypiska.  
 
 
Mål & Åtgärder 
 
Mål 
 

I December 2020 deltar alla barn på Nybble förskola i 
verksamheter som är tydligt planerade för att utmana könsnormer, 
så att varje barn ges möjlighet att utveckla sin identitet oavsett 
könstillhörighet 

Främjande 
åtgärd 
 

Dela in barnen i grupper för att uppmuntra barnen att välja 
lekkompisar som de vanligtvis inte väljer. 
Utforma lärmiljöerna så att de uppmuntrar  olika sorters lek där 
barnen möts, leker och lär tillsammans utan att påverkas av 
stereotypiska könsnormer.  
Att som pedagog vara närvarande i barnens lek för att utveckla 
den, och på så sätt kunna utmana barnen att bryta 
könsstereotypiska normer.  

Klart Resultat:  
Analys:  
Slutsats:  

Ansvarig 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ETNISK TILLHÖRIGHET 
 
Kartläggning 
I barngrupperna på Nybble finns flertalet olika etniska tillgörigheter och 
modersmål representerade. Tidigare uttvärdering pekar på att vi är bra på att 
arbeta med språkutveckling men vi behöver tydliggöra och konkretisera arbetet 
ytterligare  
 
 
Mål 
 

I december 2020 har pedagogerna ett konkret arbetssätt för 
initiera en rik språkutveckling hos alla barn, så att likvärdiga 
möjligheter främjas oavsett språklig bakgrund och etnisk 
tillhörighet. 
 

Främjande 
åtgärd 
 

Språkkartläggningar för att få fram barnens språkliga nuläge. 
Pen-pal 
Polyglutt appen 
Teckenstöd 
Bildstöd 
Aktiva pedagoger som arbetar i mindre grupper av barn för att 
varje barns behov ska tillgodoses. 

Klart Resultat:  
Analys:  
Slutsats:  

Ansvarig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING 
 
Kartläggning 
Läroplanen säger att ingen får bli diskriminerad på grund av sin religion eller 
annan trosuppfattning. Pedagogerna känner sig osäkra i sina kunskaper kring 
religion. 
 
 
Mål 
 

I december 2020 har alla pedagoger på Nybble mer kunskap kring 
de religioner som finns representerade på förskolan för att kunna 
bemöta barnens frågor.  

Främjande 
Åtgärd 
 

Titta i den mångkulturella almanackan vid varje morgonmöte för 
att hålla oss uppdaterade.  
Vi ska uppmärksamma de huvudsakliga högtiderna som firas av 
barn och personal på Nybble.  

Klart Resultat:  
Analys:  
Slutsats:  

Ansvarig 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SEXUELL LÄGGNING 
 
Kartläggning 
Våra kartläggningar visar att vi måste arbeta mer i förebyggande syfte med detta 
ämne. Vi kan se att detta ämne sällan behandlas spontant, dvs. genom 
frågeställningar från barnen, eller planerat.  
  
Mål 
 

I december 2020 är varje barn på förskolan Nybble medvetet om 
att familjer kan se olika ut och fått möjlighet att reflektera kring 
olika familjesammansättningar, så att den gamla normen om 
kärnfamijen vidgas. 
 

Främjande 
åtgärd 
 

Med hjälp av barnboksbibliotekarien tar vi fram lämplig litteratur 
som behandlar ämnet. Vi läser och reflekterar tillsammans med 
barnen. 
Vi problematiserar och gör om klassiska sagor för de äldre barnen. 
Vi synliggör litteraturen genom konkret material såsom flano, 
sagopåsar osv. 

Klart Resultat:  
Analys:  
Slutsats:  

Ansvarig 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 
Kartläggning  
På Nybble förskola vistas just nu inga barn med synliga fysiska 
funktionsnedsättningar.  
 
 
Mål 
 

I December 2020 är alla barn på förskolan Nybble medvetna om 
hur det kan vara att ha en fysisk funktionsnedsättning, så att de 
har kunnat utveckla en förståelse för olikheter.  
 

Främjande 
åtgärd 
 

Titta på paralympics tillsammans med barnen för att ge dem en 
bild av olika funktionsvariationer. 
Låta barnen få testa på olika funktionsnedsättningar för att  kunna 
skapa en förståelse för andra människors funktionsvariationer. 
Använda böcker/bilder i verksamheten som synliggör olika 
funktionsvariationer.  
Skriva tidsatta planeringar i Unikum utifrån detta mål för att 
ständigt hålla arbetet aktivt och närvarande i den dagliga 
verksamheten.  

Klart Resultat:  
Analys:  
Slutsats:  

Ansvarig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅLDER 
 
Kartläggning 
Kartläggningen visar att det finns tillfällen där barnen begränsas på grund av sin 
ålder. Detta kan synas genom tex vilken tillgång barnen får till gården utomhus, 
vilket material barnen erbjuds osv. 
 
Mål  
 
 
 
 

I december 2020 har förskolan Nybble en verksamhet där alla 
barn oavsett ålder kan utvecklas utifrån sina förmågor och 
intresse, så att barnens lärande bemöts utifrån aktuell 
utvecklingsnivå. 
 

Främjande 
åtgärd 
 

Vi benämner inte gruppindelningar av barnen med ålder, utan 
med andra namn som inte är relaterade till ålder och där hjälps vi 
åt med att påminna varandra. När vi erbjuder aktiviteter delar vi in 
barnen i grupper efter behov och intressen och inte utifrån ålder.  
När övergångar mellan avdelningarna diskuteras utgår vi ifrån 
barnens mognad och ej ålder. 
Vi som pedagoger är uppmärksamma på hur vi benämner barnen  
t ex. “Lilla Pelle” och “Stora Pelle”. 

Klart Resultat: 
Analys:  
Slutsats:  

 Ansvarig 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖVRIG KRÄNKANDE BEHANDLING 



 
Kartläggning 
Kartläggningen visar att vi ibland riskerar att bli för få pedagoger ute på gården 
vid barnens utevistelse. 
 
Mål 
 
 
 

I december 2020 finns det inte några platser på förskolan där 
kränkande behandling kan förekomma, så att alla barn kan känna 
sig trygga på förskolan. 

Främjande 
åtgärd 
 

Utifrån barnens önskemål men också beroende på hur många 
pedagoger som är ute, bestämmer vi vilka delar av gården som ska 
vara tillgängliga. På det sättet kan vi säkerställa att det inte finns 
några platser på gården där barnen vistas ensamma. 

Klart 
 
 
 

Mål  
Resultat:  
Analys:  
Slutsats:  
 

Ansvarig 
 

 

 
  
 Presentation av planen 
Planen förankras i personalgruppen och återkopplas till barn och föräldrar. 
 
Utvärdering & Uppföljning 
Planen följs upp kontinuerligt tillsammans med barnen, på arbetsplatsträffar, 
avdelningsplaneringar, föräldramöten. 
Utvärderas innan sommaren och en ny plan färdigställs till november-2020 
 
  



 
Rutiner och åtgärder för akuta situationer  
vid kränkning eller trakasseri 
 
När agerar vi 
● När någon (barn, personal, förälder…) upplever att någon form av kränkning skett, 

kontaktas personalen. 
● Det krävs ingen anmälan från utsatt barn/vårdnadshavare. 
● En utredning startas omgående. 
 
Hur agerar vi 
Steg 1 
● Pedagogerna för samtal med uppgiftslämnare, utför observationer och samtalar med 

barnen i aktuell barngrupp samt hämtar in fakta från de vuxna som finns kring barnen på 
förskolan. Den inhämtade informationen dokumenteras av pedagogerna på aktuell 
förskoleavdelning. 

● Vid behov skall pedagogerna föra två skilda samtal, dels med vårdnadshavaren till den 
utsatte, dels med vårdnadshavare för den som utövat kränkningen. Samtalen skall leda till 
bättre förståelse för bakomliggande orsaker till att situationen har uppstått för att kunna 
sätta in framgångsrika åtgärder så att kränkningen upphör. Pedagogerna fortsätter att följa 
upp och dokumentera arbetet. Tid för uppföljningssamtal bestäms inom en till två veckor. 

Steg 2 
● Vid fortsatt kränkning informeras förskolechef som gör en anmälan till huvudman. I detta 

fortsatta arbete ansvarar förskolechef för dokumentation, uppföljning och utvärdering. 
● Samtal förs med vårdnadshavarna till det barn som utsatts för kränkning och med de vars 

barn har utfört kränkningarna. En överenskommelse om stödinsatser görs om hur den 
kränktes situation skall lösas och en ev. handlingsplan upprättas.  

● Vid behov kan specialpedagog (el. annan profession inom elevhälsan) kopplas till ärendet. 
● Förskolechefen överväger om anmälan behöver göras till Socialtjänsten. 
● Återkommande uppföljningssamtal med den kränkte samt med den som kränkt och deras 

vårdnadshavare.  
 

Om personal kränker barn eller barn kränker personal. 
Ovan nämnda handlingsplan används i tillämpliga delar. Barn som kränkts av personal stöttas 
av annan personal. 
 

Ett barn som blir kränkt av någon anställd är i en särskilt utsatt situation eftersom 
de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas 
därför som mycket allvariga (Diskrimineringsombudsmannen, 2013, s.49).  

 
Förskolechefen ansvarar för utredningen samt erbjuder den anställde stödsamtal och kontaktar 
den ev. fackliga organisationen. Om inte kränkningen upphör kan arbetsrättsliga åtgärder 
vidtas.  
 
Om någon i personalen upplever sig utsatt av någon annan i personalen. 
Förskolechefen kontaktas och vänder sig till HR -avdelningen och de fackliga för 
handläggning av ärendet. 
 



 
 
Diskrimineringsgrunder 

o Kön – menas den biologiska könstillhörigheten. 
o Könsöverskridande identitet eller uttryck – menas att någon inte identifierar sig 

med sin biologiska könstillhörighet. 
o Etnisk tillhörighet – menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. 
o Religion eller annan trosuppfattning  
o Funktionshinder – menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsbegränsningar 

av en persons funktionsförmåga. 
o Sexuell läggning – menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
o Ålder – att inte särbehandlas p g a ålder 

 
 
Definitioner & Begrepp  
Likabehandling – menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter 
och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. 
 
Diskriminering – är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra 
barn och missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet.  
I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. 
Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk mening. 
Direkt diskriminering – innebär att ett barn behandlas sämre än andra barn. 
Indirekt diskriminering – det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett 
förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn p g a 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Trakasserier – är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Kränkande behandling – är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har 
samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan utföras av en eller 
flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta 
likaväl som dolda och subtila. Det kan utföras i verksamhet eller ex via telefon och internet. 
Det kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Det kan 
uttryckas genom att retas, mobbas, starta ryktesspridning, förlöjligande, frysa ut någon, fysisk 
våld, knuffas eller att rycka någon i håret. Både förskolepersonal och barn kan göra sig 
skyldiga till kränkande behandling. 
 
Repressalier – personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ 
behandling p g a att barnen eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering 
eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. 
 
 
  



 
Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap (Utdrag) 
 
Målinriktat arbete  
14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt 
skollagen (1985:1100), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan 
leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska 
inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 
rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 
verksamheten, oavsett kön,etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder eller sexuell läggning.  
Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§. 
Att förebygga och förhindra trakasserier 
15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och 
förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till 
verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella 
trakasserier. 
Likabehandlingsplan 
16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt 
över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, 
elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels 
förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för 
vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det 
kommande året.  
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan. 

Skollagen kap. 14 a (Utdrag från några paragrafer)Ansvar för personalen   
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta 
kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Lag (2008:571). 
Målinriktat arbete   
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare 
föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. Lag (2008:571). 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  
10 § Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen 
skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande 
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden. Lag (2008:571).  
Skadestånd  
12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7-11 §§ ska 
huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta 
innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för 
kränkning i andra fall än vid repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa.  
Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. Lag 
(2008:571). 
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