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Begreppsbeskrivning

Plan mot kränkande behandling samt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering
benämns i följande dokument som “planen”.

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna som
återfinns i diskrimineringslagen, 2008:567 :

● kön

● könsöverskridande identitet eller uttryck

● etnisk tillhörighet

● religion eller annan trosuppfattning

● funktionsvariation

● sexuell läggning

● ålder

Diskriminering är när en vuxen missgynnar eller behandlar ett barn eller annan vuxen sämre
än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. I utbildningen kan
barnen inte diskriminera varandra i juridisk mening utan diskriminering kan enbart ske av
vuxna (diskrimineringslagen, 2008:567).

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller annan persons värdighet
utan samband med någon av diskrimineringsgrunderna (Skolverket).

Ansvariga för planen
Rektor Veronica Stigholt och förskollärare Frida Härlin.

Rektorns ansvar
Rektorn ansvarar för att “förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och
kränkande behandling genomförs och dokumenteras fortlöpande” (lpfö 18, s.19).

Personal på förskolan ansvar
All personal på förskolan ansvarar för att följa planen samt att arbeta med aktiva åtgärder mot
diskriminering och annan kränkande behandling.

Beskrivning av barns delaktighet
Tillsammans med barnen gör vi trygghetsvandringar där vi samtalar om de olika miljöerna på
förskolan och var de känner sig trygga/otrygga; såväl inne som ute. Vi observerar också i
vilka miljöer barnen rör sig, och om de undviker vissa platser. Det är även viktigt att
pedagogerna är öppna för barnens åsikter och att de i de vardagliga samtalen och i leken är
lyhörda för barnens tankar och frågor om likabehandling. Barnen ska dessutom ges tillfällen
att diskutera och samtala om "hur var och en bör vara mot varandra".
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Beskrivning av vårdnadshavarnas delaktighet
Planen finns tillgänglig för vårdnadshavarna på vår hemsida, Unikum samt som papperskopia
på förskolan. Vårdnadshavare får information om planens innehåll vid vårdnadshavarträff.
Vårdnadshavare kommer då även få möjlighet att lyfta sina tankar och funderingar om planen.

Beskrivning av pedagogers delaktighet
Personalen på förskolan arbetar för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Vi skapar ett gemensamt förhållningssätt genom arbetet med relationsskapande
och integritet, och agerar bra förebilder för barnen i hur vi bemöter varandra. I arbetet med
barns integritet arbetar vi utifrån “Riktlinjer för barns integritet i förskolan - förskolor i
Mölndals stad” (bilaga 1). Pedagogerna utför även nedan nämnda undersökningsmetoder.

Erfarenheter från föregående plans utvärderingsresultat
Utvärderingsresultat från föregående plan saknas.

Undersök
Undersökning av utbildningen för att upptäcka eventuella risker för diskriminering utifrån
samtliga diskrimineringsgrunder samt för kränkande behandling.

Beskrivning av undersökningsmetoder
De undersökningar som ska användas i utbildningen är observationer, sociogram,
värderingsövningar, barnintervjuer, trygghetsvandring samt relationsanalys. Detta ska ske
systematisk samt vid upplevt behov. Genom undersökningarna kan vi upptäcka och identifiera
risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i utbildningen. Vi arbetar
även med diskrimineringsgrunderna utifrån husmodellen. Under läsåret som har gått har
undersökningsmetoderna observation, relationsanalys, värderingsövningar samt strukturerade
och spontana samtal med barnen använts.

Analysera
Analys görs av undersökningens resultat för att upptäcka eventuella risker för diskriminering
utifrån samtliga diskrimineringsgrunder samt för kränkande behandling.

Resultat och orsaker bakom upptäckta risker och hinder
Sammanställning av resultatet från arbetslagens observationer visar vilka barn som behöver
extra stöd i sin sociala utveckling, i lek samt i hur vi bör behandla varandra för att
kränkningar inte ska uppstå. Resultatet visar också att det finns maktrelationer bland barnen
som är svåra för dem att hantera själva. Svårigheten i att hantera dessa maktrelationer bidrar
till en ökad risk för att kränkningar kan uppstå mellan barnen. I observationer har det även
framkommit att det finns barn som utmanar och är utåtagerande mot både barn och vuxna.
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Utifrån observationer kring var konflikter uppstår ser vi att det främst är där pedagogernas
närvaro är lägre, exempelvis på en gräsyta på gården som ligger lite avskilt och pedagogerna
inte har lika tydlig uppsikt över. En annan miljö där konflikter ofta uppstår är i en
angränsande hall till tamburen som är utom pedagogers synfält då de befinner sig i tamburen.

I relationsanalyserna har vi fått tydlig inblick i vilka relationer vi pedagoger behöver arbeta
mer med för att alla barn ska ha många goda möten och positiva interaktioner med
pedagogerna. Inga barn ska uppleva sig åsidosatta eller bortglömda för att de inte tar initiativ
till interaktion och inga barn ska ha flera negativa än positiva möten med pedagoger eller bli
kränkta eller diskriminerade. Genom relationsanalysen upplever pedagogerna att det även
tydliggjorts vilka barn som premierats i för hög grad för att skapa jämlikhet i gruppen.

I samtal med barnen, samt utifrån våra observationer, ser vi att vissa barn upplever otrygghet
med nya vikarier. Vi uppfattar också att barnen behöver få större utrymme i arbetet med
miljöerna och lyfta fram deras känslor och upplevelser av trygghet eller otrygghet i dessa.

Åtgärda
Utifrån analysens resultat beskrivs nedan främjande insatser samt förebyggande åtgärder.

Beskrivning av valda främjande insatser utifrån analysens resultat
Främjande insatser definieras i Skolverkets stödmaterial “Främja, förebygga, upptäcka och
åtgärda” (2014) som det arbete som är en ständig “del av undervisningen och ska pågå
kontinuerligt, utan förekommen anledning” (s.8) och ha fokus på att skapa en trygg och
tillitsfull utbildning.

Relationsbyggande

● Vi arbetar relationsbyggande där fokus ligger på lek, kommunikation, samspel och
normer. Vi arbetar aktivt och målmedvetet med att bygga meningsskapande relationer
och att arbeta normkreativt. Detta gäller alla relationer; såväl mellan personal, barn
och vårdnadshavare.

● Vi arbetar utifrån arbetssättet kooperativt lärande och dess metoder och övningar som
ger social sammanhållning, ökat samarbete, flerstämmighet, goda relationer och en
stödjande gemenskap (https://kooperativt.com/, samt Kooperativt lärande i förskolan
och skolans första år, lärande och utvecklings genom samarbete (Fohlin, Fohlin &
Wilson, 2020)

● Pedagogerna är där barnen är, och är därmed uppdelade, för att ha uppsikt såväl
inomhus som utomhus.

● Barnen på förskolan är “allas” och samtliga pedagoger ingriper vid behov.

● Pedagogerna är närvarande i barnens lek samt vid övergångar.

● Vi arbetar med tydliga strukturer, ramar och rutiner.
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● Vi delar upp barnen i mindre grupper under dagen för att skapa färre kontakter och
utmanar gruppkonstellationer och normer.

● Vi använder oss av relationsanalys för att uppmärksamma arbetslagen på vilka
relationer (pedagog-barn) vi behöver arbeta med extra fokus på.

● Vi utgår ifrån att “barn gör rätt om de kan” (Ross Greene).

● Vi arbetar med lågaffektivt bemötande.

Barns rättigheter

● Vi arbetar utifrån Barnkonventionen som blev svensk lag 1 januari 2020.

● Vi arbetar utifrån ett normkreativt förhållningssätt och bemöter barnen likvärdigt och
inte utifrån stereotyper. Vi använder normkritiska böcker och material i utbildningen.

● Vi arbetar med barns integritet utifrån “riktlinjer för barns integritet - förskolor i
Mölndals stad” och erbjuder professionell pedagogisk omsorg där vi är
uppmärksamma på barns signaler och uttryck samt är noga med att alltid fråga om
barnen vill ha närhet till pedagoger eller andra barn.

Tidsplan: Kontinuerligt under läsåret 2021/2022.

Ansvariga: Alla pedagoger på Hagåkers förskola är ansvariga för att aktivt arbeta fram och
verka utifrån valda främjande insatser i utbildning och undervisning. Likabehandlingsgruppen
ansvarar för att följa upp åtgärderna under främjande insatser. Rektor är del i
likabehandlingsgruppen och ansvarar även för att skapa förutsättningar för att åtgärderna kan
utföras.

Beskrivning av valda förebyggande åtgärder utifrån analysens resultat
Förebyggande åtgärder handlar enligt Skolverkets stödmaterial “Främja, förebygga, upptäcka
och åtgärda” (2014) om “att identifiera och avvärja risker för kränkningar och trakasserier i
den egna verksamheten.” (s.8).

Förhållningssätt och organisation

● Vi lyssnar in barnens tankar, funderingar och signaler och tar dem på allvar.

● Förutsättningar för barns lek och sociala utveckling skapas genom att dela upp barnen
i mindre lekgrupper där pedagoger är delaktiga för att utveckla samt bidra med
normkreativa synsätt samt förändra miljöer och byta ut lekmaterial regelbundet utifrån
barnens behov och intressen.

● Vi har samsyn kring konflikthantering och har en gemensam förståelse och arbetssätt
kring de barn som utmanar.

● Pedagoger är mer aktivt närvarande i barnens lek på den del av gården som ibland
saknar uppsikt.

● Arbetslagen har ett nära samarbete med det specialpedagogiska teamet och utvecklar
nya metoder i arbetet.
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● Vi skapar en avgränsning i tambur/hall för att möjliggöra uppsikt över de barn som
vistas där samt fortsätter arbeta med så små grupper som möjligt i tamburen åt
gången.

● Vi strävar efter att ha återkommande vikarier och är uppmärksamma på om barnen
uttrycker otrygghet med vikarier.

Material

● Vi arbetar med litteratur som visar mångfald och olikheter i samhället och i
barngruppen, och använder detta som underlag i boksamtal.

● Vi arbetar med materialet “Stopp! Min kropp!”, utgivet av Rädda barnen, i arbetet
med barnen och deras integritet.

● FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) och tillhörande material
används i utbildningen.

Tidsplan: Kontinuerligt under läsåret (2021/2022) samt vid identifierat behov.

Ansvariga: Alla pedagoger på Hagåkers förskola är ansvariga för att aktivt arbeta fram och
verka utifrån valda förebyggande åtgärder i utbildning och undervisning.
Likabehandlingsgruppen ansvarar för att följa upp åtgärderna under förebyggande åtgärder.
Rektor är del i likabehandlingsgruppen och ansvarar även för att skapa förutsättningar för att
åtgärderna kan utföras.

Uppföljning
Arbetet har följts upp i maj 2021.

Beskrivning av hur arbetet har följts upp
Arbetslagen har under maj månad utvärderat sitt arbete med planen. Ansvariga för planen har
tagit del av avdelningarnas utvärderingar och sammanställt dessa. De har sett samband i vad
avdelningarna arbetat mycket respektive mindre med, samt tittat på resultatet från de olika
undersökningarna. Utifrån detta har slutsatser kring det fortsatta arbetet dragits.

Resultat
Arbetslagen på Hagåkers förskola har utifrån föregående plan arbetat med såväl främjande
insatser som förebyggande åtgärder för att motverka kränkande behandling och annan
diskriminering.

Det har varit stort fokus på att arbeta relationsbyggande i såväl personalgrupp som mellan
pedagoger och barn och barnen emellan och vi har arbetat mycket med att dela in barnen i
mindre grupper under större delar av dagen för att alla ska få chans att synas, höras och lyftas
inför varandra. Under våra pedagogiska utvecklingsdialoger har vi haft avsatt tid där vi lyft
barnen och barngruppen och tillsammans gjort kartläggningar kring de barn som är i behov
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av särskilt stöd i sin utveckling, samt analyserat gjorda observationer. Utifrån detta har vi
arbetat fram nya metoder i samråd med barnhälsoteam, specialpedagog och förskolepsykolog.
Detta ser vi har gett goda resultat och vi upplever att vi har en bättre gruppdynamik och
tryggare relationer än i början av läsåret.

Vi har även arbetat tydligt med barnens integritet och har en god medvetenhet i arbetet med
professionell pedagogisk omsorg vilket vi även ser resultat av i barngruppen där de blivit mer
uppmärksamma på att fråga, alternativt, uppfatta signaler, om ett annat barn vill vara nära
eller liknande. Vi fortsätter att arbeta med barns integritet för att ge barnen redskap att sätta
ord på sina känslor och vad som känns rätt eller fel och säga stopp.

I föregående plan beskrevs att pedagogerna skulle ha ett större fokus på konflikthantering
under läsåret. Vi har arbetat med en större närvaro i barnens lek och vid rutinsituationer där vi
utifrån resultatet ser att konflikter kan uppstå. Vi har även, mer aktivt, arbetat med att dela in
barnen i mindre grupper under större delar av dagen för att kunna arbeta mer med både gamla
och nya relationer samt konflikthantering barnen emellan. Dessa framarbetade åtgärder ser vi
har gett resultat och det främjande och förebyggande arbetet har varit gynnsamt för såväl
relationsskapande som en ökad kompetens hos barnen gällande konflikthantering.

Ett tydligare arbete med barnkonventionen beskrevs i föregående plan som ett
utvecklingsområde som vi skulle prioritera under läsåret. Detta har, på grund av många
anledningar, inte genomförts som planerat.

Vad ger resultatet för konsekvenser för det fortsatta arbetet under året
Inför nästa läsår dras slutsatsen att pedagogerna bör fortsätta arbeta utifrån valda främjande
insatser och förebyggande åtgärder som har gett goda resultat.

Pedagogerna behöver arbeta mer aktivt med planen och dess undersökningsmetoder.
Pedagogerna ska även arbeta mer med miljöerna tillsammans med barnen och lyfta fram
deras känslor och upplevda trygghet/otrygghet i dessa. Då pedagogerna upplever en svårighet
i att observera vissa situationer då de behöver vara närvarande på annan plats ser vi filming
som en gynnsam observationsmetod för att sedan, utifrån frågeställningar kring
diskrimineringsgrunderna, analyseras i arbetslagen. Eftersom arbetet med barnkonventionen
inte gjorts som planerat fortsätter vi arbeta med detta under nästa läsår.

Utvärdering
Arbetet har utvärderats i maj 2021.

Beskrivning av hur arbetet har utvärderats
Arbetslagens utvärdering visar att det finns ett behov att arbeta mer aktivt med planen samt ha
diskrimineringsgrunderna som underlag för diskussion och reflektion för att medvetandegöra

6



vårt ansvar i detta arbete.  Ansvariga för planen (förskollärare och rektor) har via digitala
möten sett över planen och hur den ska uppdateras för att gå i linje med den nya enheten
(Bosgårdens pedagogiska enhet) som Hagåkers förskola nu tillhör. Utvärdering kring arbetet
med att ta fram nya planer har även gjorts.

Resultat
Vi ser att arbetet med planen behöver ske mer systematiskt än tidigare och att det behöver
finnas en tydlighet i vem som gör vad, och när. Detta utifrån att pedagoger uttrycker att de
inte använt sig av alla undersökningsmetoder och även menar att de behöver ha ett ökat fokus
på ett aktivt arbetet med planen som styrdokument. Erfarenheter vi tagit med oss från
Bosgårdens pedagogiska enhets planer är att framöver delaktiggöra vårdnadshavare mer i
utformningen av planen.

Vilka erfarenheter tar ni med er in i nästa års plan
Vi ser över systematiken i arbetet med planen för att säkerställa att arbetet med planen
genomförs. Likabehandlingsgruppen lägger in undersökningsmetoder samt övrigt arbete med
planen i ett årshjul och  tar fram mallar för undersökningsmetoder samt frågor inför
resultatrapportering och utvärdering. Ansvariga för att arbetet sker utses.
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Bilaga 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skolförvaltningen

Riktlinjer för barns integritet - förskolor i Mölndals stad
Mölndal, december 2017

Övergripande syfte med riktlinjerna och tillhörande stödmaterial är att: Utbilda, stödja,
uppmuntra och vägleda förskolans personal i arbetet med barns integritet. Vi ser barnen som
rättighetsbärare och barnen har rättighet till delaktighet och inflytande i dess liv, integritet
och utveckling. Riktlinjerna är framtagna av Skolförvaltningen för att skapa en trygg och
säker förskola i Mölndals stad.

Ensamarbete

• Endast ordinarie personal och väl kända vikarier öppnar och stänger förskolan. Vid tveksamhet i
dessa frågor kontaktas alltid förskolechef.

• Varje enhet tar fram rutiner för hur ordinarie personal fördelas över hela förskolan då flera pedagoger
är frånvarande. Vid tveksamhet i dessa frågor kontaktas alltid förskolechef.

• Studenter, elever och praktikanter följer handledare/annan pedagog under hela sin tid på förskolan.

Blöjor och toalett

• Endast ordinarie personal eller väl kända vikarier (erfarenhet, anknytning och lämplighet beaktas)
byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök.

• Förskollärarstudenter och barnskötarelever deltar vid toalett och blöjsituationer tillsammans med
handledare som avgör när/om hen är en känd person för barnen.

• Vi respekterar barnens önskningar och behov av integritet med lyhördhet för det varje barn
signalerar. Varje förskola tar fram rutiner för hur barn kan få avskildhet vid blöjbyte, pott- och
toalettbesök med lyhördhet för varje individ.

• Barnen får vara delaktiga i den dagliga omvårdnaden, till exempel vid blöjbyten. De får stöd i att
efter sin förmåga ”byta” sina egna blöjor, ta på och av sina kläder.

• Vi arbetar medvetet med att låta barnen få chans att tvätta sina privata kroppsdelar och torka sig efter
toalettbesök/potta själv så tidigt som möjligt.

• I alla de situationer där vuxna sköter och vårdar ett barn, exempelvis tvättar, byter blöja, smörjer in
kan vi på olika sätt signalera till barnet att det är din kropp och du är med och bestämmer över den.

Närhet

• Barnen får erfara att de kan säga nej och sätta gränser för sin kropp. Vi respektera barnens ”Nej.” Ett
exempel på detta kan vara att inte fortsätta att busa med eller kittla ett barn som säger nej/stopp/sluta,
även om det skrattar.

• Inga vuxna i förskolan ”stjäl” kramar eller pussar från barnen. Vi är lyhörda för barnens signaler och
frågar om de vill ha en kram eller sitta i knät. De behöver inte heller ta emot pussar. Vi tvingar inte
barn att krama andra barn ”som förlåt.”
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Vila

• Endast ordinarie personal eller väl kända vikarier är ensamma vid sovvila. Förskollärarstudenter och
barnskötarelever kan ansvara för vila med närvarande handledare/annan pedagog. Handledaren avgör
när/om hen är en känd person för barnen.

• Vid personalfrånvaro ansvarar varje pedagog för att kommunicera och samarbeta med kollegor på
hela förskolan. Personalförflyttning och samarbete mellan avdelningar organiseras för att skapa en så
trygg situation som möjligt för varje barn utifrån rådande situation.

Måltid

• Barnen får tidigt ta till sig sin mat och äta själv. Vi är lyhörda för hur barnen uppfattar
matsituationen. Vi erbjuder och uppmuntrar barnen att smaka men tvingar aldrig. Pedagogerna är
goda förebilder som skapar positiv stämning vid matbordet.

Orosanmälan

• Barns berättelser och signaler måste tas på allvar och det är av största vikt att vuxna lyssnar
uppmärksamt om ett barn försöker berätta något viktigt.

• Förskolans uppgift är att lyssna, uppmärksamma och anmäla vid minsta oro men vi utreder inte.
Tolkningen och värderingen av barnets berättelse/händelsen görs sen av socialtjänst eller polis.

• Anställd i förskola har möjlighet att kontakta socialtjänsten anonymt för rådfrågan vid osäkerhet. I
de fall där polisen utreder går det ändå att kontakta socialtjänsten för att koppla in dem som stöd till
familjen.

2.

• Ansvarig för verksamheten ansvarar för att alla som arbetar i den känner till anmälnings-
skyldigheten. Det vill säga att de vet var, när och hur en anmälan ska göras.

Anmälan görs alltid vid minsta misstanke:

• Om misstanken rör vårdnadshavare/anhörig ska man omedelbart ta kontakt med socialtjänsten.
(Regler för detta återfinns i socialtjänstlagen.)

• Om misstanken rör en anställd/vikarie/praktikant ska polis omedelbart kontaktas.

• Pedagoger kontaktar omgående förskolechef vid minsta oro eller misstanke och anmälan görs
omgående av förskolechef eller personal. Samtlig personal har ansvar för att anmälan verkligen görs.

Rekryteringsprocess och introduktion av nyanställda

• Alla som ska arbeta eller praktisera på förskolan måste i enlighet med skollagen (SFS 2010:800) visa
ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget lämnas till förskolechef innan personen får
ta tjänst/praktisera på förskolan.

• All personal tar del av och skriver på riktlinjer för barns integritet. Vid introduktion av nyanställda
gås riktlinjerna igenom.

• Varje år går all personal igenom riktlinjerna och stödmaterialet.

Sekretess och integritet för praktikanter, elever, studenter och servicepersonal

• Vikarier/praktikanter/elever/studenter/servicepersonal tar del av och skriver under riktlinjerna och
sekretessblankett. Riktlinjerna för barns integritet finns i vikariepärmen.

9



• Giltigt utdrag, utan anmärkning, ur belastningsregistret lämnas till uppvisas innan
vikarier/praktikanter/elever/studenter/sevicepersonal får vara på förskolan.

• Serviceförvaltningens personal informeras om och skriver under riktlinjerna för barns integritet.

Kommunikation med vårdnadshavare

• Vårdnadshavare informeras kontinuerligt om vilka personer som kommer att vara på förskolan och
vilka roller dessa har.

• Alla nya vuxna i verksamheten introduceras för varandra. Personal, vikarier, studenter och
praktikanter presenterar sig för vårdnadshavare och berättar varför de finns på plats.

• Vårdnadshavare informeras om riktlinjerna för barns integritet och plan mot diskriminering- och
kränkande behandling.

3.

Fotografering/dokumentation

• Vårdnadshavare, vikarier, praktikanter och andra tillfälliga besökare får inte fotografera på förskolan.

• Förskollärarstudenter använder endast förskolans digitala verktyg vid dokumentation Bild/film.

• Varje enhet genomlyser frågor kring vad, hur och varför dokumentation sker och med vilka verktyg.
Samt hur dokumentation lagras/förvaras.

Stadens nätverk

• Mölndals stad spärrar alla olämpliga webbsidor i sin brandvägg.

Uppföljning och revidering

• Riktlinjerna för barns integritet och det förebyggande integritetsarbetet följs upp årligen på
enhetsnivå och huvudmannanivå i det systematiska kvalitetsarbetet och i samband med uppföljning av
plan för diskriminerande- och kränkande behandling. (Där finns kartläggning för var det finns risk för
sexuella trakasserier som bör användas.) Riktlinjerna revideras i januari 2019.

I mitt uppdrag som förskolepersonal i Mölndals stad - fast eller vikarie - har jag har läst, förstått och
kommer att arbeta utifrån Mölndal stads riktlinjer för barns integritet, för förskolor.

—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NAMNTECKNING

—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NAMNFÖRTYDLIGANDE

—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DATUM OCH ORT
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