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I Kramfors kommuns förskolor vill vi att alla ska känna sig lika mycket värda och bli sedda för 
den de är. Barn och vuxna ska våga ifrågasätta och framföra åsikter såväl positiva som 
negativa. Alla barn, föräldrar och personal ska känna sig välkomna till våra förskolor, vi 
accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utveckling.  Alla som vistas i förskolan 
ska verka för att det inte får finnas någon diskriminering, inte förekomma trakasserier eller 
annan kränkande behandling. 
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I Lagrummet 
I Skollagens 1 kap. 2 §, Lpfö 98, arbetsmiljölagen, FN:s barnkonvention samt i 
diskrimineringslagstiftningen 2008:567 står det att förskolan skall främja barns lika 
rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 
Förskolan ska medverka till grundläggande demokratiska värderingar och motverka 
annan kränkande behandling samt skapa en trygg miljö att vistas i.  

Vad står begreppen för? 

Diskrimineringsgrunder 

Ett barn kan känna sig missgynnad eller kränkt av många skäl. För att det ska kallas 

diskriminering eller trakasserier måste det finnas ett samband med någon av de 

diskrimineringsgrunder som skyddas av lag  

 kön 

 könsidentitet eller könsuttryck 

 etnisk tillhörighet 

 religion eller annan trosuppfattning 

 funktionsnedsättning 

 sexuell läggning 

 ålder 

Direkt och indirekt diskriminering  

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

andra. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.  

Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett 

exempel kan vara när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motivering 

att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan.  

Men man kan även diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas 

indirekt diskriminering. Det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett 

förfarande som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn utifrån 

diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla barn serveras samma mat, 

diskriminerar förskolan indirekt de barn som till exempel på grund av religiösa skäl 

behöver annan mat.  
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Ansvarsfördelning: 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att en årlig 

plan/likabehandlingsplan upprättas. Likaså ansvar att arbetet med att förebygga, 

förhindra och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

genomförs. 

Arbetslaget ”ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett 

demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där 

barnen får möjlighet att visa solidaritet”( Lpfö98/2010 s.9) 

”Ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Lpfö98/2010 s.9) 

 ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga 

som förebilder” (Lpfö98/2010 s.4) 

 Förskola och hem - föräldrar ska vara delaktiga genom att 

likabehandlingsplanen diskuteras i inflytanderåd och föräldramöte samt genom att 

besvara diverse enkäter. Föräldrar tar kontakt med pedagogerna direkt när frågor 

dyker upp. 

Barnen är delaktiga genom att de är med i samtal om kamratskap och regler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kränkande behandling  

Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Kränkningar kan vara:  

Fysiska (slag, knuffar).  

Verbala (hot, svordomar, öknamn).  

Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer).  

Texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier).  

Annan kränkande behandling  

Med annan kränkande behandling menas ett uppträdande som kränker ett barns 

värdighet, men saknar koppling till diskrimineringsgrund.  
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Förutsättningar på Bollsta förskola: 
Bollsta förskola är en enplans fastighet centralt belägen i Bollstabruk granne med skolan. 
Förskolan började byggas 1971 och hade då en förskoleavdelning med barn från 3 år. Den har 
sedan dess utökas i omgångar och har nu tre avdelningar med barn från 1 t.o.m. 6 år. Vi har 
en stor och bra utemiljö både på fram och baksida som främjar barnens intressen och 
lekbehov. 
 
I nuläget finns  

 5 barn/personal  

 33 pojkar och 22 flickor. 2014: 5st, 2013: 11st, 2012: 11 st, 2011: 16 st, 2010: 12 st,    

 Tre avdelningar 

 

 

 

Utvärdera: Uppföljning/utvärdering i maj varje år, minst 2 personal ansvarar för att det 
genomförs.  
 
Lena och Ann-Beathe ansvarar för att den utvärderas i maj varje år. En från varje  arbetslag 
reviderar den varje år i oktober. 

 

 

Främja: 
Från termin starten i augusti har vi under två månader arbetat med grundverksamheten så att 
barn och pedagoger lär känna varandra och blir medvetna om de rutiner, regler och 
förhållningssätt som bör råda på förskolan. Vi har under tiden skapat lärande rum som utgår 
från läroplanen och barns intresse. 
Här på förskolan finns det olika läromedel som är till stöd och hjälp för att utveckla den 
sociala kompetensen hos varje enskild individ samt som en del av ett socialt sammanhang. Vi 
pedagoger arbetar medvetet med vårt förhållningssätt mot barn, varandra och föräldrar. Vi 
jobbar med ett öppet klimat i hela huset och försöker skapa tillfällen under dagen där både 
personal och barn samtalar, reflekterar och ges möjlighet att komma till tals. Genom att vi är 
närvarande pedagoger i alla situationer strävar vi efter att skapa förutsättningar för att alla 
barnen ska få komma till tals.  
 
På samlingen före lunchen så samtalar vi med barnen om olika händelser som kan ha uppstått 
på utevistelsen på förmiddagen. Det blir då en naturlig verklighetsförankring av deras 
upplevelser, och ett bra tillfälle att prata med barnen om ett bra förhållningssätt. Vi kartlägger 
vår ute- och innemiljö samt gemensamma aktiviteter tillsammans med barnen, för att 
synliggöra eventuella situationer och platser där risk finns för att kränkande behandling kan 
förekomma. Vi har också för avsikt att intervjua varje barn enskilt för att försöka få en bild av 
deras upplevelser under förskolevistelsen.  
 
Vi pedagoger har kontinuerliga diskussioner under arbetsplatsträffarna om frågor rörande 
likabehandlingsplanen, t.ex. kring diskrimineringsgrunderna och eventuella riskområden ur 
pedagogperspektiv. Vi har som mål att under året få igång ett kontinuerligt arbete i 
barngruppen kring likabehandlingsfrågor. Vår tanke är att föräldrarna ska få möjlighet att 
delge deras synpunkter kring likabehandlingsplanen via inflytanderådet samt genom aktiva 
diskussioner på föräldramötet. 
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Förebygga och kartlägga:  
Vi har kartlagt utemiljön tillsammans med barnen och då funnit att det måste göras 
kontinuerligt, för att de ska förstå syftet med frågeställningarna.  
I lekstugan, vid brevlådan och andra undangömda ställen har det förekommit kränkande 
behandling. För att förebygga kränkande behandling vid dessa ställen bör det alltid finnas en 
pedagog som har uppsikt över dessa platser. 
Pedagogen ska vara lyhörd för det barnen berättar och göra en bedömning utifrån fall till fall 
hur man ska agera.  
Inomhus är det några rum som pedagogerna behöver ha extra uppsikt över. På APT mötena 
diskuterar vi vilka åtgärder vi behöver vidta för att barnen ska känna sig trygga.   
Med barnen arbetar vi aktivt med material som handlar om livskunskap för att främja den 

sociala kompetensen hos barnen. Vi agerar direkt och om vi finner det nödvändigt så kopplar 

vi in föräldrarna. 

 

 

 

Rutiner när vuxna kränker barn 
 

O Lyssna in situationen, inte låta det gå ut över barnen om den vuxne inte mår bra.  

o Om vi ser någon vuxen göra ”fel” så ska vi ha modet att vara så raka att vi kan säga det till 
varandra. Ta den vuxne till sidan och fråga hur denne tänkte.  

o Diskussion mellan personal - personal och mellan personal -föräldrar ska ske utan att barnen 
är närvarande.  

o Vid upprepade tillfällen informera rektor.  

o All personal i verksamheten har skyldighet att anmäla till arbetsgivaren om man får kännedom 
om att vuxna kränker barn.  
 
1) Förskolechef samlar information om vad som har hänt.  

2) Samtal med förskolechefen. 

3) Berörd förälder, facklig representant och personalchef kontaktas.  

4) Uppföljningssamtal med berörda inom en vecka.  

5) Förskolechefen dokumenterar.  
 

 Direkt när någon anställd misstänker att det förekommer upprepade kränkningar är det 
dennes skyldighet ta upp det med sitt arbetslag eller förskolechef. 
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När barn kränker vuxna 
En kränkning sker i relation mellan två parter. Dels finns ett beteende som hos den som kränker, 
dels uppstår en känsla hos den som kränks. Den som blir attackerad har ansvar för sin reaktion. 
Det normala maktförhållandet är att vuxna har mera makt än barn.  
Därför är det allvarligare när vuxna kränker barn. När barn kränker måste allmän fostran och 
åtgärd hållas isär. Allmän fostran, däribland att markera mot olämpligt beteende, är 
förebyggande arbete. 

 

 

Åtgärder vid upptäckt av diskriminering eller annan kränkande 
behandling 
 
När personal respektive förskolechef får kännedom om att ett barn blivit utsatt för 
kränkande behandling i samband med verksamheten måste detta rapporteras till 
förskolechef. Rapporteringen ska göras utan någon värdering av hur allvarlig en händelse är 
innan den anmäls till förskolechef. 
 

o Rapporteringen görs i Flexite. 
o Förskolechefen initierar en utredning.  
o Berördas föräldrar underrättas. 
o En analys görs av händelsen. Var, när och varför sker kränkningen? Har det skett 

tidigare? Hur yttrar sig kränkningen? Vilka faktorer på organisations-, grupp- och 
individnivå påverkar uppkomsten av kränkningen? 

o En handlingsplan upprättas.  
o Arbetet dokumenteras fortlöpande. 
o Uppföljning med berörda barn och återkoppling till deras föräldrar görs kontinuerligt 

tills kränkningen upphört. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


