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Bakgrund 
Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever 

mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelser om detta 

finns dels i 6 kap. skollagen (2010:800) dels i de delar av 

diskrimineringslagen(2008:567) som rör utbildningsområdet. Av diskrimineringslagen 

framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan medan det i skollagen 

framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. Det 

dokument du nu tar del av är Solhagens förskolas årliga plan mot kränkande behandling. 

Denna plan omfattar så väl arbetet med likabehandling och mot diskriminering, som 

arbetet mot kränkande behandling. 

 

Definition av centrala begrepp 
Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande 

behandling. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av 

diskriminering, trakasserier eller genom annan kränkande behandling. I denna årliga 

plan mot kränkande behandling används de definitioner av begrepp som återfinns i 

Skolverkets allmänna råd” Att arbeta mot diskriminering och kränkande 

behandling”(2010:800), diskrimineringslagen(2008:567) och förordningen (2006:1083), 

om barns och elevers deltagande3 i arbetet med planer mot diskriminering och 

kränkande behandling. Flera av de exempel nedan på vad som är exempelvis 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling är hämtade från denna skrift. 

 

Diskriminering 
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra 

barn och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. 

 

Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om att någon 

gör något eller uppträder på ett sätt att det kränker ett barns värdighet. Trakasserier och 

kränkande behandling kan vara exempelvis: 

Fysiska: Slag och knuffar 

Verbala: Hot, retas, nedsättande tilltal, öknamn 

Psykosociala: Utfrysning, förlöjligande, ryktesspridning, miner, grimaser, ignorera, gå 

iväg när någon kommer. 

Texter och bilder: Lappar, sms, mms, foto, bilder och meddelanden på olika 

webbcommunities. 

 

Med trakasserier menas kränkande behandling som har samband med någon av de 

nämnda diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att bli retad för att man har intressen 

som inte anses passa. 
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Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkommande.  

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ 

handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga 

en annan skada eller obehag. 

 

Att främja barns lika rättigheter och möjligheter 

Solhagensförskola kommer att arbeta under året 2021/2022 för att främja barns lika 

värde genom strukturerat arbetssätt och förhållningssätt. 

Vi har en levande diskussion om våra egna normer och värden och försöker vara goda 

förebilder för barnen. 

Vi är uppmärksamma på varandras beteenden. 

Vi är närvarande pedagoger och löser konflikter direkt. 

Vi reflekterar kring orsaker till konflikter. 

Vi delar upp barnen i mindre grupper så att alla blir sedda och så att goda samtal kan 

föras. 

Vi ger ALLA oavsett kön eller ursprung samma möjlighet att utveckla sina förmågor. 

Vi tar ansvar för allas barn på förskolan. 

Vi har fokus på alla barns lika rättigheter och möjligheter i arbetet med förhållningssätt 

och organisation av den nya förskolan. 

 

 

 

Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling 

På Solhagens förskola är alla vuxna medvetna om vikten att vara goda förebilder och att 

ett respektfullt förhållningssätt råder. Vi arbetar aktivt med att stärka barnens egen 

identitet, självkänsla, självkännedom och självförtroende. 

Vi kommer under perioden att arbeta med att värna barnens integritet och vårt 

förhållningsätt. Vi kommer i år att arbeta med att ”ligga steget före” och begreppet 

tydliggörande pedagogik. Är verksamheten tydlig för barnen blir det lättare att göra 

”rätt” och på så vis minskar kränkningar. 

Miljön på förskolan är viktig. Inomhus är det lättare att se och höra vad som sker. Vi 

kommer därför i år att fokusera ännu mer på att vara nära barnen i deras utelek och att 

kartlägga utemiljön. 

Vi tror att det är viktigt i det förebyggande arbetet att berömma och förstärka positiva 

beteenden och handlingar. Får man positiv förstärkning när man gör något bra vill man 

göra det igen. 

Att ha ett gott föräldrasamarbete är en förutsättning för att förebygga och förhindra 

kränkningar. Barn och föräldrar ska känna förtroende så de kan berätta om något har 

hänt. 
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Uppföljning och utvärdering 2020/2021 

Under perioden har vi haft noll tolerans mot kränkande ord 

som mål i verksamheten. Detta mål är ständigt aktuellt då det delvis är ett led i barns 

utveckling att lära sig hur man uttrycker sig till varandra. På förskolan har vi år arbetat 

aktivt med att markera tydligt och direkt när barnen har sagt tråkiga saker till varandra.  

Det är viktigt att prata med barnen i rätt sammanhang för att öka förståelsen för sitt 

handlande. Detta har gjort barnen mer uppmärksamma på vad de säger till varandra. 

Flera avdelningar har använt sig av ordet ”STOPP” för att tydligt markera när någon 

sagt eller gjort något kränkande. I vårt temaarbete använder vi karaktärer som t.ex. en 

av babblarna för att sprida en bra värdegrund.  

Målet som kvarstod sen förra året är i år ännu mer förankrat hos barnen. De reagerar 

tydligare på kränkande ord och säger ifrån. Vi upplever också att föräldrarna i år varit 

mer delaktiga i våra mål.  Eftersom det hela tiden kommer nya barn till vår verksamhet 

är detta mål ständigt aktuellt och kommer att kvarstå även till nästa år. 

 

Arbetet med att utforma organisationen och arbetssättet i Solhagens nya lokaler har 

fortsatt.  Många diskussioner och nya beslut har tagits på arbetslagsmöten och på APT.  

Viktigt har varit att hålla diskussionen vid liv och förändrat vid behov. Vi har nu 

kommit en bit på väg och nya rutiner har skapats 

 

 

Under 2020/2021 har vi följt upp och utvärderat planen i mindre omfattning än vanligt 

på grund av pandemin. Årets diskussioner har skett mest i arbetslagen.   

 

 

Kartläggning och nulägesanalys. 

 

Solhagens förskola har nu varit igång i drygt fyra år. Saker och ting börjar ”sätta sig” 

men det är en stor förändring i både arbetssätt och organisation av pedagoger som skett. 

Det kommer att behövas mycket mer tid till att diskutera och utveckla verksamheten. 

Fokus kommer även detta år att ligga på att utforma en trygg verksamhet. 

 

Målet att ha en förskola med nolltolerans mot kränkande ord kommer att kvarstå. Detta 

eftersom vi tycker att det är ständigt aktuellt och att vi aldrig får tappa det arbetet. 

Viktigt att hela tiden observera barnens lek och se och höra vad som händer.  För att 

lyckas ännu bättre med detta mål är information och dialog med föräldrar betydelsefullt. 

Hur vi pratar och uttrycker oss är en fostran där alla kring barnen måste hjälpas åt. 

 

Solhagens förskola kommer att fortsätta att arbeta med ”Tydliggörande pedagogik” 

Detta i ett led att göra verksamheten begriplig och hanterbar för ALLA barn. 
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Mål och åtgärder för arbetet med att motverka diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling läsåret 2021/2022 

 
Utforma verksamheten och miljön i Solhagens förskola utifrån begreppet trygghet.  

Verksamheten relativt ny. Vi kommer att fortsätta att arbeta strukturerat med att utforma 

verksamheten utifrån begreppet trygghet. Rutiner och regler kommer kontinuerligt att 

följas upp på våra husmöten och APT. Viktigt är också att ta del av föräldrars 

synpunkter vid samtal, föräldramöten och vid enkätundersökningar. 

 
Nolltolerans mot kränkande ord och tysta kränkningar. Som pedagog på Solhagens 

förskola ska man reagera på alla former av kränkande ord och handlingar.  

-Vi satsar hårt på att fånga upp och prata om vad barnen säger och gör mot varandra.  

-Vi för samtal med barnen om konsekvenser av att använda kränkande ord och 

handlingar. 

- Vi har som mål att vara närvarande i barnens lek för att kunna uppfatta vad som sker.  

Viktigt är också pedagogernas förhållningsätt till barnen. 

- Vi pratar till barnen och inte om och över deras huvuden. 

-Vi bekräftar barnen när de söker stöd och visar dem respekt i samtalen 

-Vi går fram till barnen när vi behöver förtydliga något. Barnens namn får inte användas 

i negativa situationer 

 Föräldrarna involveras i de fall när barnen använder tråkiga ord och handlingar. Arbetet 

följs upp både på APT och på arbetslagens planeringsmöten. 

 

 

 

Lära oss mer om ”Tydligörande pedagogik” 

Genom att göra verksamheten mer begriplig och tydlig för alla barn blir det lättare att 

göra rätt och på så vis minskas kränkningar. 

Vi kommer att arbeta mer med bildstöd och tecken. 
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Att åtgärda och utreda uppgifter om trakasserier och 

kränkande behandling. 

 
Barn-barn   

 
Om något barn på Solhagens förskola känner sig trakasserad eller på annat sätt kränkt 

av annat barn gäller följande: 

 

Ta barnens känslor på allvar och visa att beteendet inte är acceptabelt. 

 

Om trakasserier och kränkningar mot ett och samma barn skett ta kontakt med förälder. 

 

Dokumentera på särskild blankett. Förvara sedan inlåst på rektors kontor. 

Rektor utreder, följer upp och rapporterar avidentifierat till huvudman. 

 

I svårare fall kan elevhälsan kopplas in för handledning. 

 

Personal-barn 

 
Om något barn på Solhagens förskola känner sig trakasserad eller på annat sätt kränkt 

av personal gäller följande: 

 

Rektor kontaktas av personal eller förälder. 

 

Rektor samlar information. Har kränkning skett kontaktas föräldrar. Enskilda samtal 

hålls av rektor med den eller de i personalen som misstänks ha utsatt någon för 

kränkande behandling. 

 

Uppföljningssamtal hålls inom en månad. 

 

Föräldrarna hålls informerade. 

 

Rektor rapporterar avidentifierat till huvudman. 

 

Arbetet dokumenteras och handlingsplan upprättas. 
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Så här har vi arbetat fram och levandegjort innehållet i denna 

plan. 

 
Pedagogerna och rektor har tillsammans arbetat fram denna plan.  

Planen förankras hos föräldrarna på förskolans föräldramöten. Planen ligger också ute 

på förskolans hemsida. 

 

Kontaktuppgifter 

Ansvarig för verksamheten 

Förskolechef 

Karina Rödström 

0523-664276 

Karina.rodstrom@sotenas.se 

 

Skolinspektionen 

Tel. 08-586 080 00 

Barn- och elevombudsman 

Tel. 08-586 080 80 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

Tel. 08-120 20 820 

 

 

Denna plan gäller till 2022-11-30 
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