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Utvärdering av föregående års plan  

Stjärnan: Vi ser att arbetet i mindre grupper har varit mycket gynnsamt för alla barn. Det förekom 

barn som blev otrygga och rädda i samband med barn som gick till handgripligheter i affekt. 

Ljudnivån har stundtals varit hög och arga röster förekommer. Lekklimatet har varit öppet. Många 

barn tar ansvar och erbjuda sig själva att hjälpa till. Svordomar förekommer men sällan. Vi ser att 

stopptecknet har blivit ett verktyg och ger bra effekt. Vi ser att begränsningar utifrån kön i princip 

inte förekommer. Dock när vår robot Solis kom tog barnen för givet att det var en kille och för att för 

vidga könsförväntningar var den en tjej. 

Solen: Vi har haft tabatha före lunchen för att barnen ska få möjlighet att delta i en aktivitet när 

energin kanske inte är på topp. Det krävs inte så mycket att utföra dessa rörelser och vi tror på att 

rörelse är bra för att sedan kunna sitta ner och äta lunchen som då blir mer rogivande. Vi har upplevt 

att vissa barn mår bättre av att vara i ateljén innan lunch, för att det är kravlöst och skapar ett lugn 

hos dessa barn. Vi delar oss fortfarande i mindre grupper, och vill ha fortsatt föränderliga miljöer 

utifrån barnens intressen. Miljön har fler tydliga stationer vilket gjort att barnen stannar längre i 

aktiviteter, framför allt i köket/affären. När vi är med barnen på golvet arbetar vi mer förebyggande 

och kan förhindra konflikter. Då kan vi även uppmuntra stopptecknet i stället för slag/putt. Barnen 

lägger sig gärna i läskuben och övriga stationer samt att tillgängligheten i ateljén skapar ett lugn där 

inne. Vi ser att barnen har mycket grupperingar mellan sig och är lite uteslutande mot varandra. Vi 

ser även just nu att det är mycket höjda röster och ibland ett tråkigt ordval från barnen mot andra 

barn och mot oss pedagoger. Vi ser dock att barnen har en större lekglädje och frågar mycket efter 

varandra.  

Så här går vi vidare:  

Stjärnan: Vi arbetar vidare med språkbruket och har nolltolerans för svordomar. Vi jobbar vidare på 

gula rösten och att vi inte ska tilltala varandra med arga röster.  

Solen: Vi vill uppmuntra barnen att använda stopptecknet. Arbeta mycket med ljudnivån och vilket 

röstläge vi har mot varandra. Vi vill fokusera på att ha en god stund före maten.  

Årets plan ska utvärderas senast: 

2021-06-30  

Årets plan ska utvärderas på följande vis  

• Se kritiskt på diskrimineringsgrunderna och se om/hur vi kan förbättra arbetet 

• Se till våra analyspunkter och se var vi står idag 

• Vad i våra mål har gett mest förbättring, varför?  
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Delaktighet  

Barn  

• Dagliga observationer och samtal med barnen  

Vårdnadshavare 

• Utvärdering en gång om året 

• Daglig kontakt  

• Utvecklingssamtal en gång per termin   

• Vårdnadshavarmöte varje höst 

     

Förankring av planen 

• Alla nya vårdnadshavare får information om vår plan mot diskriminerande och kränkande 

behandling och ska läsa den under inskolningen 

• Alla vårdnadshavare får varje år vår folder med information om aktuell kartläggning och mål 

• Vi lägger ut vår nya reviderade plan på vår hemsida i december varje år  

• Planen förankras hos all personal på en av våra planeringsdagar varje höst  

• Rektorn ansvarar för att alla vikarier känner till vår plan  

 

 

Främjande arbete  

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
Dessa områden berörs av diskriminering: Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (se bilaga 1) 

 

Kön, könsidentitet och könsuttryck  

Vi motverkar traditionella könsmönster och könsroller, alla bemöts utifrån sina förutsättningar. Inga 

barn eller vuxna använder sig av könsuttryck för att kränka någon annan.  

Vårt arbetssätt: 

• Uppmuntra och stötta barnen i att prova olika roller och kläder i lek och planerade aktiviteter.  

• Pedagoger använder ordet snippa lika naturligt och ofta som snopp.  

• Alla barn ska ha möjlighet att klä sig som man vill och ha tillgång till förskolans lokaler och 

leksaker.  

• Alla barn ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen. 

Ansvarig: Pedagogerna 

 

Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning  

Vi ser alla barn som unika och de har alla rätt att bestämma sin tillhörighet. Alla får samma 

möjligheter och möts med öppenhet och nyfikenhet utan några värderingar.  
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Vårt arbetssätt 

• Alla pedagoger ska känna till de religioner/etniciteter som finns på förskolan.  

• Använda böcker som belyser olika typer av familjebildningar eller olika minoriteter.  

• Vi ser barnen som aktiva och medskapande och ser olikhet som en tillgång.  

Ansvarig: Pedagogerna 

 

Funktionsnedsättning  

Verksamheten är anpassad för alla som vistas där. 

Vårt arbetssätt: 

• Vid funktionsnedsättning tar rektorn reda på innan inskolning vad som behöver anpassas i miljö 

och verksamhet.   

• Vid olika aktiviteter anpassas miljö och material så att alla, oavsett funktionsnedsättning kan 

delta. 

Ansvarig: Pedagogerna 

 

Ålder  

Vi möter barnen utifrån deras individuella utveckling. 

Vårt arbetssätt: 

• Barnets utveckling och intresse ligger till grund vid planering av aktiviteter.  

• Vi skapar utrymmen i miljön med många olika lekstationer som bidrar till variation och utmanar 

till lek och lärande.  

• Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och lära av varandra. 

• Vi tar vara på varandras idéer och förslag och genomför dem i den mån det går. 

• Vid samlingar, matsituationer och andra samtal ska alla barn kunna få möjlighet till lika mycket 

utrymme att göra sin röst hörd. 

Ansvarig: Pedagogerna 

 

  



5 
 

Förebyggande arbete 

Kartläggning/metod: 

 Vi har gjort kartläggning av gruppklimatet genom att observera barnen i olika situationer och 

intervjuat de äldre barnen samt frågat föräldrarna på föräldramötet hur de upplever gruppklimatet.   

 

Analys 

Stjärnan 

• Höga röster 

• Svordomar 

• Hjälpsamma mot varandra, hämtar gärna gosedjur om någon kompis är ledsen 

• Påpekande och tillrättavisningar mellan barnen 

• Oaktsamhet bland material/leksaker  

• Förekommer att de puttas och slår varandra  

• Vi har gjort en intervju med barnen där dom fått svara på frågor utifrån glad eller ledsen gubbe 

• Uteslutningar förekommer, genom viskningar, man går undan eller säger ”här får bara plats två” 

etc 

• Om någon är ledsen, behöver hjälp säger de till oss pedagoger.  

 

Solen 

• Hjälpsamma mot varandra och vill visa varandra. 

• Vill trösta om någon blir ledsen med klappar, kramar, hålla handen eller ge napp/gosedjur.  Vi ser 
även att den positiva fysiska beröring förekommer utan att något barn är ledset. 

• Vid konflikter förekommer det puttningar.  

• Barnen tar varandras leksaker.  

• Många barn använder sig av stopptecknet.  

• Ibland kan det förekomma att barnen säger ”dumma dig” eller ”nej” till varandra. 

• Vi ser att det förekommer konflikter i hallen vid båten när vi ska gå in/ut. 

• Vid handfatet när flera barn vill tvätta sig samtidigt förekommer det konflikter.  

• Vi upplever att det kan vara en rörig stund före lunchen.  

• Vi ser en stor lekro och erbjuder många olika stationer i rummen och material som utmanar 
kreativitet och fantasi.  

• Vi använder nästan alla rum på avdelningen. 

• Vi använder städsång och barnen städar ibland.   

 

Mål Stjärnan 

• Respekt gentemot varandra 

• Vara rädd om vårt material 

• Att vi använder vår gula röst 

• Att minska antalet svordomar och fula ord 
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Mål Solen 

• Skapa en lugnare stund före lunch.  

• Träna på turtagning. 

• Uppmuntra barnen att klä på och av sig själva.  

• Fortsätta uppmuntra stopptecknet 

 

Rutiner 

Strategier för att upptäcka 

• Ta vara på information vi får i den dagliga kontakten med vårdnadshavare och i 

utvecklingssamtal.  

• Dagliga observationer 

• Grupp/Barnobservationer efter behov i gruppen  

• Vi diskuterar med barnen om förhållningssätt mot varandra  

 

Rutiner för information till vårdnadshavare om hur anmälan görs:  

Information ges på föräldramöte för nya vårdnadshavare i samband med inskolning. 

Ansvarig: Pedagoger och rektor 
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Återgärdande arbete 

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  

Rutiner för återgärder när barn kränks eller trakasseras av andra barn 

• Pedagog på förskolan uppmärksammar ett utsatt barn/Vårdnadshavare kontaktar rektor eller 

pedagog och berättar hur barnet har blivit utsatt 

• Vi reagerar direkt och visar tydligt att beteendet är förbjudet  

• Rektor underrättas 

• Samtal med inblandade barn och vårdnadshavare  

• En incidentrapport skrivs (se bilaga 2) 

• Beslut tas i personalgruppen om handlingsplan behövs skrivas (se bilaga 3) 

 

Uppföljning 

Vi följer upp med samtal med vårdnadshavare när situationen har lugnat sig. Pedagogerna ansvarar 

för att ta fram arbetsmetoder för att återskapa ett bra klimat mellan barnen. Uppföljningen fortgår 

tills beteendet har upphört.  

 

Rutiner för åtgärder när barn diskrimineras, trakasseras eller kränks av personal 

• All personal är ansvarig för att underrätta berörd personal om beteendet snarast efter 

händelsen. Vi använder oss av begreppet ”Rädda barnen” för att uppmärksamma på kränkande 

behandling. 

• Vårdnadshavare kontaktar rektor eller pedagog på förskolan om barnet berättar att det blivit 

utsatt. 

• Rektor, tillika huvudman underrättas. 

• Vi gör en kartläggning utifrån händelsen. 

• Beslut tas om incidentrapport behöver skrivas (se bilaga 2) 

• Vid behov upprättas en handlingsplan (se bilaga 3) 

Uppföljning 

Pedagogerna samtalar om händelsen efteråt tills beteendet upphört. Kontinuerliga diskussioner i 

arbetslaget kring våra värderingar och förhållningssätt. Vi följer upp med samtal med 

vårdnadshavare. 

Rutiner för dokumentation 

Incidentrapporter (bilaga 2) och handlingsplaner (bilaga 3) samlas i låst skåp.  

Ansvarig: Rektor, pedagoger 
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Inledning 

Alla verksamheter som regleras av skollagen skall varje år upprätta en plan mot diskriminerande och 

kränkande behandling, som beskriver hur man ska arbeta främjande för att förhindra att 

kränkningar, diskriminering eller trakasserier uppkommer i verksamheten. Lagen ställer också krav på 

att omständigheterna utreds. 

Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade i vår verksamhet. 

 

Syfte 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling utgår från diskrimineringslagen (2008:567) och 

skollagen (2010:800) och förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med 

planer mot diskriminering och kränkande behandling. 

Arbetet handlar om barnens mänskliga rättigheter och om att förverkliga FN:s barnkonvention på 

förskolan. Handlingsplanens syfte är att främja och förebygga samt motverka/åtgärda diskriminering, 

trakasserier och annan kränkande särbehandling.  

 

 

Styrdokument 

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter. Diskrimineringslagen är uppdelad i sju diskrimineringsgrunder. 

Diskrimineringsgrunderna 

Kön - Att någon är kvinna eller man.  

Etnisk tillhörighet - Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma 

nationella eller etniska ursprung eller hudfärg. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. 

Religion - Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning, även ateism är en trosuppfattning.  

Funktionsnedsättning - Funktionsnedsättning kan vara varaktiga fysiska, psykiska eller intellektuella 

nedsättningar. Som funktionshinder räknas både sådana som syns och sådana som inte märks lika 

lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi.  

Sexuell läggning - Bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet är sexuella läggningar. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck - Med könsöverskridande identitet eller uttryck är att 

någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck 

för att tillhöra ett annat kön. 

Ålder - Uppnådd livslängd 

 

3.2 Skollagen (2010:800) Kap 6 

Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Förskolans värdegrund och uppdrag 

” Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår 

att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 

förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet 

mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har 

anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt 

motverkas.” (Lpfö18, sid. 5) 

 

 

Definitioner 

Vad är diskriminering? 

Diskriminering är när ett barn blir särbehandlat eller sämre behandlat än andra barn skulle blivit i 

motsvarande situation, handlingen ska kunna kopplas till diskrimeringsgrunderna och 

diskrimineringslagen. Diskrimineringen kan antingen vara direkt eller indirekt. Med direkt 

diskriminering menas att personen behandlas sämre än andra personer. Men man kan också 

diskriminera genom att behandla alla lika - indirekt diskriminering. 

 

Vad är trakasserier? 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person och har ett samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna och diskrimineringslagen. Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för 

att göra sig skyldig till trakasserier det är effekten som avgör. 

 

Vad är kränkande behandling? 

Uppträdande som kränker en persons värdighet men som inte har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är kopplat till skollagen. Man behöver inte ha haft 

någon elak avsikt för att göra sig skyldig till kränkande behandling.  

 

Hur vi gör kartläggningen  

I det dagliga mötet och vid utvecklingssamtal följs barnets trivsel upp. Då diskuterar personal, barn 

och vårdnadshavarna om hur barnet trivs med sina kamrater, i gruppen och med de vuxna. Vi 

sammanställer utvärderingar från inskolningar och överflyttning mellan avdelningarna. Utifrån detta 

väljer vi ett område att kartlägga där vi känner ett behov av förändring. Inom detta område kan vi 

göra observationer, intervjua, filma, ta kort mm.  
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INCIDENTRAPPORT 

 

 

Datum:______________________ 

Inblandade barn:_______________________________________________ 

Plats:________________________________________________________ 

 

Händelse:___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Är båda vårdnadshavarna informerade:   JA NEJ  

 

Kommentarer från vårdnadshavarna:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Signatur:___________________________ 

Bilaga 2 
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HANDLINGSPLAN EFTER DISKRIMINERANDE  

OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

Datum: _______________________ 

Personer som deltar i detta samtal: 

___________________________________________________________________________ 

När och hur kom det till vår kännedom?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Händelseförlopp:  

- När, var, hur, vilka var närvarande, det här har hänt tidigare under dagen 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Insatser:  

- Det här är gjort och så här går vi vidare 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Datum för uppföljningssamtal: ______________________ 

Ärendet avslutat: ________________________________ 

 

Underskrift:  

Bilaga 3 
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Vårdnadshavare ____________________________________ 

Förskole representant _______________________________ 

Förskolechef _______________________________________ 

 


