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Definition av kränkande behandling: Ett uppträdande som kränker en elevs/barns värdighet. 

Kränkande behandling enligt skollagens mening är till exempel nedsättande ord, 

ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar såsom knuffar, slag och sparkar. 

Kränkande behandling kan även bestå av utfrysning och hot. Kränkande behandling kan äga 

rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande (Skollagen kap 6). 

Definition av diskriminering: En person som på något sätt blivit missgynnad eller kränkt, där 

det finns ett samband med en diskrimineringsgrund. (kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder 

(Diskrimineringsombudsmannen).  
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Malin Kjellgren Åberg, Grankotten 

Moa Stålnacke, Timotej och Humle 

Naomi Jonas, rektor 
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Beskriv barns delaktighet: 

Barnen har varit delaktiga: 

Barnintervjuer i september/februari (äldregrupp) 

Barnobservationer i september/februari (yngregrupp)  

Sociogram i september/februari 

Trygghetsvandringar/bildvandringar i januari med syfte att kartlägga platser på förskolan, 

både inom- och utomhus, som känns otrygga för barnen. Med bildvandring menas att 

pedagoger tillsammans med barn fotograferar olika platser och rum på förskolan. Bilderna 

används för att reflektera kring platsen och hur de upplever den.  

 

Beskriv vårdnadshavares delaktighet: 



Vårdnadshavare ges möjlighet till reflektion och delaktighet via Brukarråd samt via portalen 

Unikum där förslag till planen läggs ut innan den fastställs. 

 

Beskriv pedagogers delaktighet: 

Likabehandlingsgruppen har tagit fram undersökningsmetoder för barn, vårdnadshavare 

samt pedagoger. Syftet är att undersöka den egna verksamheten för att upptäcka om det 

finns riskerar för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter.  

Alla pedagoger har varit delaktiga i att genomföra undersökningsmetoderna sociogram, 

relationsanalys, intervjuer, observationer och trygghetsvandringar/bildvandringar med god 

spridning under läsåret.  

Likabehandlingsgruppen har varit ansvariga för att sammanställa resultat från alla 

barnintervjuer, relationsanalyser, observationer, vårdnadshavarnas reflektioner, 

trygghetsvandringar samt alla gruppers sociogramresultat.  

 

Erfarenheter från föregående plan: 

Vi har utifrån tidigare års planer utvärderat att de framarbetade åtgärder för förebyggande 

och främjande arbete är gynnsamt att arbeta vidare med eftersom de risker som har kommit 

upp under kartläggningen under läsåret kvarstår sen förra årets resultat. Vi ser att ett aktivt 

arbete minskar risker för kränkningar. Det som varit återkommande är att risken för 

kränkningar ofta uppstår i den fria leken. Sociogram som undersökningsmetod har varit 

gynnsamt då det synliggjort vikten av att arbeta förebyggande i lek och skapat ett ökat fokus 

på barns sociala kontakter och delaktighet i grupp.  

 

Vi har börjat arbeta med sociogram under föregående år för att synliggöra relationer, 

lekkonstellationer och maktförhållande barnen emellan. Utifrån de olika 

undersökningsmetoderna fick vi syn på att barn blir bemötta på olika vis. Barn kan bli 

exkluderade i lek och sociala sammanhang. Vikarier och annan personal har inte samma 

kunskap och insyn i vårt arbete med kränkande behandling och diskriminering. 

Verksamheten har lagt fokus på lek och socialt samspel som resultat av arbetet med tidigare 

verksamhetsplan och förändrade lärområden. 

Vi fortsätter 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. 

 

 

 

Undersök   

 

Undersökning av verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering 

utifrån samtliga diskrimineringsgrunder samt för kränkande behandling. 

 

Beskrivning av undersökningsmetoder: 

● Sociogram 

● Barnintervjuer 

● Barnobservationer 

● Trygghetsvandringar/Bildvandringar 

● Relationsanalys 

 



Till grund för arbetet ligger tidigare års arbete med husmodellen, enkät till vårdnadshavare 

och arbetet med barns integritet.   

 

Analysera 

 

Analys 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: 
 

Genom pedagogernas arbete med kartläggningsmaterialet framkom följande risker:  

 

● Att barn blir olika bemötta av både barn och vuxna beroende på ålder, etnisk 

tillhörighet, kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsvariation.  

● Att barn kan bli systematiskt exkluderade ur lek eller social samvaro utifrån 

diskrimineringsgrunderna.  

● Att alla pedagoger inte har tillräckligt med kunskap kring lekens komplexitet samt 

betydelse av deras egen delaktighet i lek.  

 

Personalen anger att brister i ovanstående punkter eventuellt kan leda till kränkningar. 

 

Resultatet av sociogramen och tidigare erfarenheter har synliggjort lekens komplexitet, och 

de barn som behöver extra stöd och guidning i leken. Exempel är svårigheter att komma in i 

lek, hålla kvar leken och svårigheter att förstå lekkoder och lekregler vilket är en orsak till att 

konflikter och kränkningar uppstår. Resultatet synliggör även olika lekkonstellationer och 

därmed även barn som hamnar utanför. Maktperspektivet, det vill säga de barn som har eller 

ges makt i leken, närvaro och frånvaro bland både barn och vuxna påverkar relationer samt 

konstellationer i gruppen. Genom arbetet med sociogram har pedagogerna fått en annan 

syn på lekens betydelse och förståelse för gruppens sammansättning. 

 

Relationsanalysens resultat i jämförelse med sociogramens är viktigt för att medvetandegöra 

vilka relationer barnen har till andra barn och vuxna samt hur relationerna behöver utvecklas 

för att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade. 

 

Resultatet av barnintervjuer och observationer visar att det finns barn som inte nämns som 

lekkamrat, att det finns maktkonstellationer mellan barnen som är svåra för dem att hantera 

på egen hand. Det har även framkommit att det finns barn som utmanar och är utåtagerande 

på olika sätt både mot barn och vuxna.  

 

Både detta och tidigare läsårs analys av trygghetsvandringar visade på få risker och hinder. 

Det handlade då främst om att några barn upplevde en viss oro och otrygghet på vissa 

platser på förskolan, som tambur, toalett samt utomhus på gården. Förråd, läskiga träd och 

stor gård, framförallt på vinterhalvåret när det är mörkt ute, där inte vuxna har tillräckligt med 



uppsikt. Några barn upplever det otryggt med mörker vid exempelvis vila samt för höga ljud. 

Några barn upplever även otrygghet med nya vikarier och övrig personal på förskolan. 

 

 

 

Åtgärda 

 
Främja 

Beskriv valda främjande insatser utifrån analysens resultat: 

● Ökad förståelse 

Förskolans pedagoger skall spegla alla diskrimineringsgrunder genom att arbeta medvetet 

och normkreativt med till exempel bilder, böcker, pedagogiskt material samt pedagogiska 

miljöer.  

Förskolans pedagoger skall arbeta med barnens populärkultur/hemkultur (det som är nära 

och bekant för barnen). 

Förskolans pedagoger skall arbeta utifrån normer och värden, barns delaktighet och 

inflytande utifrån Barnkonventionen och förskolans läroplan (Lpfö-18).  

Förskolans pedagoger ska genom ökad kunskap ge barnen förutsättningar att delta i 

normkreativa lekar. Där barnen får möjlighet att pröva olika positioner i leken. Det innebär att 

alla barnen får möjlighet till att pröva olika roller, leda samt följa, samarbeta och hantera 

konflikter. 

För att kartlägga barnens sociala kontakter och interaktioner dokumenterar pedagoger vad 

och med vem barnen leker med. Som verktyg använder vi terminsvis ett sociogram och en 

relationsanalys som analyseras för att få syn barnens sociala gemenskap till andra barn och 

vuxna. 

Förskolans pedagoger får ökad kunskap genom att delta i ett Barnhälsoteam, (en pedagog 

från varje avdelning, specialpedagog, barnpsykolog och rektor). Utgår från kartläggning av 

aktuell barngrupp och arbetar förebyggande och hälsofrämjande för alla barns lika 

möjligheter och rättigheter. Specialpedagogen och barnpsykologen finns även tillgänglig för 

stöttning i barngrupp.  

 

● Tydligare implementering i undervisning och utbildning. 

Förskolans pedagoger skall genomföra integritetsövningar med barngruppen minst en gång 

per termin.  

Förskolans pedagoger skall arbeta med begreppet samtycke och vad det innebär i praktiken 

minst en gång per termin. 

Förskolans pedagoger skall under hela läsåret lägga fokus på att arbeta med barns sociala 

och emotionella utveckling (förslag på arbetsmaterial se bilaga). 

Förskolans pedagoger skall skapa tydliga rutiner och ge barnen möjlighet att ingå i mindre 

grupper under dagen. 

Lek som starkt lärandemål. Arbeta aktivt och stödjande i lek där alla får och har möjlighet att 

delta och inta olika roller oavsett språkförmåga, funktionsvariation, ålder, kön etc. 

Kooperativt lärande, arbeta med metoderna och övningarna som ger social sammanhållning, 

samarbete, goda relationer och stödjande gemenskap. 

 

  

Tidsplan:  



Under läsåret 2022/2023 

 

Ansvariga: 

Alla pedagoger är ansvariga för att aktivt arbeta fram och verka utifrån valda främjande 

åtgärder under Ökad förståelse samt Tydligare implementering i undervisning och utbildning. 

Likabehandlingsgruppen är ansvarig att följa upp åtgärderna under Ökad förståelse och 

Tydligare implementering i undervisning och utbildning. 

 

Rektor är ansvarig för att skapa förutsättningar för att åtgärderna kan utföras. Rektor är 

också en i Likabehandlingsgruppen och delar dess ansvar. 

 

 

 

 

Förebygga 

 

● Ökad närvaro 

Förskolans pedagoger ser till att det finns en pedagog deltagande och närvarande vid 

platser och tillfällen ute på gården som kan upplevas otrygga.  

Pedagoger lämnar inte barnen ensamma eller med stängda dörrar i några utrymmen. 

Det skall alltid finnas pedagoger vid tvättrum och toalett, speciellt vid övergångar. 

Förskolans pedagoger skall vara närvarande och deltagande ej bara ”härvarande” i leken 

och den dagliga verksamheten. 

En säker fysisk miljö och pedagogernas närvaro är en förutsättning för vårt främjande och 

förebyggande arbete. Vi behöver kontinuerligt se över rutiner för att pedagoger skall finnas 

med i övergångarna samt vara delaktiga i barnens utelek. 

 

 

● Ökad kunskap  

Gällande diskrimineringsgrunder  

Förskolans pedagoger måste reagera och agera, till exempel med hjälp av kodord, om vi hör 

någon kommentera på ett kränkande sätt.  

Vi har omcertifierat oss i hbtqi (ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, 

transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner (år 2020) 

och arbetar nu med en handlingsplan under tre år (till nästa omcertifiering). 

Förskolans hbtqi-grupp ska sprida de kunskaper de har fått via hbtqi-utbildningen.  

Alla pedagoger ska informera vikarier, studenter och annan personal i förskolan om hur vi 

arbetar normkreativt samt hur vi uttrycker oss utifrån alla diskrimineringsgrunder. Detta för 

att öka medvetenheten gällande hur vuxna i verksamheten pratar/kommenterar med och om 

barnen.  

Vi arbetar aktivt med frågor kring alla diskrimineringsgrunder för att skapa en tillgänglig miljö 

där alla kan känna sig trygga och representerade. Alla pedagoger ska visa mångfald som 

speglar alla diskrimineringsgrunder via bilder, böcker och pedagogiskt material. 

 

 

● Gällande lek 

Vi vill öka medvetenhet och förståelse för att alla barn har olika lekförmågor och därför 

behöver olika metoder för stöttning i leken. 



Vi ska arbeta aktivt med normkreativitet genom att vara delaktiga och närvarande i den fria 

leken. Där är populärkulturen en viktig del i arbetet. Syftet är att alla barn ges möjlighet till en 

gemensam referensram i leken och kan delta utifrån sina förutsättningar. Pedagogernas 

medskapande i leken kan främja en annan typ av lekmönster än det normstyrda.  

 

● Förändrad Organisation 

Planera och skapa tid och förutsättningar för barns lek (lekgrupper) genom att dela in 

barngruppen i mindre grupper, skapa normkreativa lekaktiviteter och byta ut lekmaterial 

regelbundet.  

 

 

 

Tidsplan: 

Under läsåret 2022/2023 

 

Ansvariga: 

Alla pedagoger är ansvariga för att aktivt arbeta fram och verka utifrån valda förebyggande 

åtgärder under Ökad kunskap, Ökad närvaro förändrad organisation. 

Likabehandlingsgruppen är ansvarig att följa upp åtgärderna under Ökad kunskap samt 

Ökad närvaro. 

Rektor är ansvarig för att skapa förutsättningar för att åtgärderna kan utföras.  

Rektor är också en i Likabehandlingsgruppen och delar dess ansvar. 

 

 

Följ upp och utvärdera  
 

Arbetet följs upp i januari och utvärderas i maj. 

 

Beskriv hur arbetet har följts upp (feb): 

På Likabehandlingsgruppens möte i februari har vi sammanställt alla gruppers sociogram 

barnintervjuer, observationer samt trygghetsvandringar. 

På apt i februari och mars arbetade vi med resultatet av sociogram samt planering av 

gruppernas åtgärder.  

 

 

Fortsatt arbete 

Resultatet från sociogrammen har visat på vikten av att vi som pedagoger är deltagande och 

närvarande i leken för att upptäcka exkludering och stötta barn i att förstå lekkoder.  

Vi ser att arbetet med mindre grupper (delar av dagen), strukturer, rutiner, handledning för 

pedagoger, aktivt arbete om känslor, integritetsövningar, böcker och appar har gett positiva 

resultat. Vi fortsätter att arbeta främjande och med en tydligare struktur för uppföljning under 

året.  

 

 

Vad vi behöver utveckla vidare 

Arbeta med hur vi är deltagande och närvarande pedagoger och vad det innebär i praktiken.  

Arbeta mer normkreativt.  



Integritet och samtycke.  

Leken som starkt mål. 

Konflikthantering 

Kooperativt lärande. 

Tillgänglighet. 

Diskrimineringsgrunderna. 

 

Vi fortsätter att arbeta med sociogram som undersökningsmetod. På ett APT/Studiedag 

kommer det ges exempel på hur det har använts i de olika grupperna för att hitta 

framgångsfaktorer i arbetet.  

 

Vi skapar ett nytt årshjul för att synliggöra och levandegöra likabehandlingsarbetet samt hur 

det kan införlivas i enhetens övriga styrdokument, certifieringar och lärområden på ett 

överskådligt sätt. 

 

Vi testar nytt arbetsmaterial i några arbetslag för att utvärdera om det är något vi ska 

implementera i kommande planer. 

 

Vi skapar ett diskussionsunderlag för arbetslagen att använda för att granska och utveckla 

arbetet med de olika diskrimineringsgrunderna.  

 

Utifrån tidigare års arbete med trygghetsvandringar/bildvandringar ser vi att samma risker 

synliggjorts under många år och vi vill nu komma vidare och arbeta mer inriktat mot att göra 

dessa miljöer tillgängliga och trygga för alla barn. Därför reviderar vi arbetsmaterialet för 

trygghetsvandringar samt döper om det till tillgänglighetsvandring. 

 

 

Ansvariga: 

Alla pedagoger är ansvariga. 

 

 

 

Bilagor: 

 

Sociogram 

 

Kooperativt lärande Förskola | Kooperativt lärande 

 

Intervjufrågor till barn 

 

Riktlinjer för barns integritet 

 

Misstanke om sexuella trakasserier och övergrepp mot barn/elever i 

förskola/skola 

 

Plan gällande barn som utsätts för kränkande behandling 

https://kooperativt.com/category/klassexempel/forskola/


 
 

 

 

 

 

 


