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Grunduppgifter  
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  
- Grankullens förskola  

Ansvariga för planen  
Jarko Tuisku, rektor 

Vår värdegrund 
 

- Vi visar upp ett artigt och trevligt förhållningssätt.  
- Vi tar oss tid att uppmärksamma alla. 
- Vi bjuder in till samverkan och dialog. 
- Vi är öppna för förändringar, vi vågar prova nya idéer. 
- Vi pratar positivt om verksamheten och vårt arbete. 
- Vi ser hela vår arbetsplats som allas arbetsplats. 
- Vi lyssnar på alla, och delar själva med oss. 
- Vi skapar med återvunnet material och arbetar för en hållbar framtid. 
- Vi är lyhörda för barnens önskemål  

 
Planen gäller från  
2020-05-01  

Planen gäller till  
2021-04-30  

Aktuellt läsår  
Vt 2019/2020 – vt 2020/2021 
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Barnens delaktighet  
Grankullens förskola vill att varje barn ska trivas i förskolan och känna sig uppskattad och 
omtyckt av andra barn och av förskolans personal. Grankullens förskola vill att barnen 
respekterar andra, visar hänsyn och gott omdöme och att barnen möts av respekt och 
hänsyn från förskolans personal och av andra barn.  

Om barnet någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller kränkande behandling 
måste förskolans personal ingripa. Barnet ska samtidigt känna att den kan kontakta de 
vuxna på förskolan denne har ett förtroende att för. Ser barnet att något annat barn är 
utsatt för kränkande behandling kan denne hjälpa honom/henne genom att berätta vad 
denne sett för en vuxen i förskolan.  

Så här arbetar förskolan med att hålla barnen delaktiga i arbetet med vår plan mot 
diskriminering och kränkande behandling:  

- Genom regelbundna samtal på avdelningarna kring trivsel, ordning och trygghet.  

- Konkret arbete med värdegrunden (t.ex. samtal, temaarbeten, samverkansaktiviteter 
avdelningarna emellan, massageövningar, drama, Kompis-böckerna, Väpplarna-
materialet och Alfons-lådan)  

- Utvecklingssamtalen, där barnen mentor tar upp frågor som rör barnets trivsel, trygghet 
och kamratrelationer i förskolan.  

Vårdnadshavarnas delaktighet  
Vårdnadshavaren har ett stort ansvar. Om förskola och hem visar tydligt att de tar avstånd 
från kränkande behandling får detta en positiv inverkan på barnet. Prata med ditt barn om 
hänsyn och att alla är olika men lika mycket värda. Är någon på avdelningen utsatt? Är 
någon ensam och utfryst?  

Om vårdnadshavaren misstänker att ett barn eller någon annans barn utsätts för 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling – kontakta avdelningens personal 
eller förskolans rektor/ intendent. Om vårdnadshavaren misstänker att dennes barn 
utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig som vårdnadshavare att göra helt 
klart för barnet att du inte accepterar någon form av kränkande behandling/mobbing och 
att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall är det bra att du som 
vårdnadshavare kontaktar avdelningens personal eller förskolans rektor/ intendent. Vi ska 
alla hjälpas åt att skapa en förskola där alla trivs och har det bra.  
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Vårdnadshavarna har deltagit i arbetet med årets plan för diskriminering och kränkande 
behandling genom att de erbjudits möjligheten att delta i Grankullens förskolas 
trivselenkät som vårdnadshavar-representanter för sina barn. 

Under utvecklingssamtalen är hänsyn, trygghet och respekt en punkt som diskuteras 
utifrån ett föräldraperspektiv.   

Personalens delaktighet  
Grankullens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling ska gälla 
överallt och för alla på Grankullens förskola. Personalen på Grankullens förskola har varit 
delaktiga i arbetet med att revidera förskolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling genom analys och samtal om föregående års plan och trivselenkäten som 
genomfördes med vårdnadshavarna på förskolan under vt-20, under arbetsplatsträffen den 
6 april 2020. Under arbetsplatsträffen fördes diskussioner om hur vi utvecklar detta 
arbete.  

Personalens förhållningssätt 
Barnet kan förvänta sig att personalen bemöter det med respekt, att personalen bryr sig 
om denne och kommer att göra allt för att hjälpa om barnet råkar illa ut, att personalen 
kommer att ingripa mot alla former av kränkande behandling eller tilltal. Föräldrar kan 
förvänta sig att personalen arbetar för att barnet känner trygghet och att personalen arbetar 
för en trygg och säker arbetsmiljö, att personalen ingriper mot kränkningar och att vi tar 
kontakt med föräldern om något händer.  

Personalen på Grankullens förskola utarbetar förslag på åtgärder som ska stärka 
tryggheten på avdelningarna, bland barnen. Varje vecka träffas avdelningarna för 
planering. Under dessa möten diskuteras barnens trygghet och trivsel.  

Förankring av planen  
Vid läsårsstart presenteras planen mot diskriminering och kränkande behandling under 
föräldramötena och på utvecklingssamtalen så att alla är välinformerade om planen och 
förskolans syn på konsekvenserna av kränkande behandling och diskriminering. På 
förskolorna förs ständigt återkommande samtal om respekt, hänsyn, vänskap, relationer 
och diskrimineringsgrunderna. Det är viktigt att barnen är delaktiga och att de får komma 
med konstruktiva förslag när problem uppstår - på så sätt hålls planen levande löpande 
under läsåret. Personalen är uppmärksamma på kamratrelationerna i förskolan och 
diskuterar trivsel och förhållningssätt med barnen.  
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Utvärdering  
 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats  
Förskolans personal har utvärderat 2019/20 års likabehandlingsplan under april månad 
2020. Varje avdelning har fått lämna in kommentarer och tankar innan planen fastställdes. 
Rektorn samlade in alla underlag för att sammanställa dessa till en sammanställd 
utvärdering.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  
Grankullens förskolas personal, barn och vårdnadshavare på förskolan.  
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Resultat av trivselenkäter våren (februari-mars) 2020:  
 
Svarsfrekvens: 35 av 50 familjer 
 

 
 
Vårdnadshavarnas specifika svar på frågan vilken uppfattning de har om trivsel och 
trygghet gällande det egna barnet/en på förskolan: 
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Analys av trivselenkätens föräldrasvar, enkäten genomförd våren 2020 
 
3.Har ditt barn kompisar på förskolan?  
Det är bra att barnen känner att de upplever att de har kompisar på förskolan. En viktig del i 
barnens trivsel är att de känner att de har en viktig tillhörighet i gruppen och goda relationer till 
sina kamrater.  

Nuläge: 32 svar anger att barnen har kompisar Barnens trivsel har med stor majoritet svarat ja. 
Önskat läge: de 3 som inte har uppfattning är nog inget bekymmer eftersom de ej har svarat nej.  

Enligt föräldrarna har barnen kompisar, tre föräldrar har ingen uppfattning, kan bero på att barnet 
är litet och inte kan tala. 
 
4.Trivs ditt barn med de andra barnen i förskolan?  
De flesta upplever att deras barn trivs med de andra barnen på förskolan. Vilket känns bra. 
Många föräldrar är bra på att direkt ta upp om det inträffat något i kamratrelationerna mellan 
barnen.  
 
Barnen trivs med andra barn på förskolan. 

Nuläge: Majoriteten av enkätsvaren skriver att barnen är glada och trivs bra. 
Önskat läge: En kommentar: Hen vill inte fara till förskolan hen tycker att det är tråkigt. Detta har 
föräldrarna framfört till oss under utvecklingssamtalet. Barnet har oregelbundna tider och 
kommer ofta senare när lekarna är igång och blir hämtad när alla barn har gått hem.Vi arbetar 
medvetet med detta för att öka tryggheten för hen och för att hen ska trivas när hen är här.  

5. Känner du som förälder att ditt barn upplever en trygghet med de vuxna i förskola?  
Två som har svarat att de sällan känner sig trygga med oss vuxna i förskolan. Två är två för 
mycket. Alla barn skall känna sig trygga med oss vuxna. Vi behöver fånga upp föräldrarna vid 
utvecklingssamtalen för att ta reda på i vilka situationer barnen kan känna sig otrygga.  
 
Nuläge: Förskolan samarbetar på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen 
Önskat läge: den dagliga dialogen bör vara ömsesidig. Om barnet nämner att någon vuxen är 
oschysst mot hen, så förväntar vi oss att föräldrarna tar ansvar för sitt barns trivsel och nämner 
det för oss personal eller iallafall till rektorn.  
 
De allra flesta barnen känner sig trygga med oss vuxna, två svarande upplever att barnen sällan 
känner trygghet med vuxna. 

6. Upplever du att ditt barn känt att något annat barn varit oschysst mot hen?  

Inget barn skall känna sig oschysst behandlad. Vi känner att vi har barn som utmanar och behöver 
mycket stöd av oss vuxna för att verksamheten skall fungera bra för alla. Vi har haft hög närvaro 
och det har varit svårt att räcka till. Vilket inte känns ok eftersom ingen skall behöva vara otrygg 
på sin förskola.  



 12 

Nuläge: Vi samtalar ofta hur viktigt det är att vara en bra kompis, vi uppmuntrar barn att berätta 
och hur vi samtalar med varandra. Vi försöker vara närvarande för att ge stöd och trygghet.  

Önskat läge: Alla barn vågar uttrycka sina känslor och åsikter.  

En mycket liten del av barnen känner att något annat barn är oschysst mot hen. 

7.Upplever du att ditt barn tycker att det finns vuxna på förskolan som är oschysst mot 
hen?  

Noll tolerans!! Fånga upp föräldrar på utvecklingssamtal och ställ frågan. 

8. Upplever du att ditt barn vågar säga ifrån om hen tycker att någon är oschysst mot hen?  

Barn skall känna att de vågar säga ifrån om någon är oschysst. Barnen skall känna att de blir 
lyssnade till. Vi ska ge dem verktyg att lösa situationer MED stöd av en vuxen.  

Barnen vågar säga ifrån om någon är oschysst mot hen. 
 

9. Finns det några platser på förskolan där du känner eller tror att ditt barn känner sig 
osäker eller otrygg?  

Lokalens utformning har stor betydelse hur god uppsikt man har över barnen. Vår långa hall & 
toaletter som ligger långt bort kan vara en otrygg plats. Vi försöker alltid gå med barnen när det 
går på toaletten. En vuxen går med barnen när de tvättar sig före&efter måltiderna.  

Nuläge: De flesta uppfattar att en sådan plats finns inte.  

Vi behöver i förskolan fortsätta arbeta aktivt med att trygga vår miljö. Det är ett ständigt 
pågående arbete som personalen såväl måste involvera barnen, men också föräldrarna i.  

De flesta föräldrarna uppger att barnen känner sig säkra och trygga på förskolan. Några föräldrar 
tycker gården är otrygg på vintern, lätt för barnen att kliva över staketet, grinden känns osäker då 
den inte hålls ordentligt stängd. 
 

10. Skriv vilken eller vilka andra platser du upplever att ditt barn är otrygg eller där du 
känner att hen är osäker på, i förskolan?  

Grindar och staket är sämre under vintern. Mycket snö gör det lätt för barnen att kliva över 
staketet.  
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Utvecklingsområden till kommande år: 
 

- Fånga upp föräldrarna vid utvecklingssamtalen och fråga om deras barn trivs i förskolan. 
Ta reda på hur de upplever barnens trivsel på förskolan. Vad kan vi utveckla, förändra 
jobba vidare med tas upp i ett tidigare stadium för att arbeta förebyggande med trivsel och 
trygghet.  

- Enkäterna genomförs enskild för varje avdelning, detta för att kunna få specifika svar 
riktade mot varje avdelning – för att utifrån det utveckla och förbättra verksamheten på de 
olika avdelningarna. Vad behöver specifikt utvecklas på varje enskild avdelning. Vad 
fungerar bra som vi kan behålla och jobba vidare med.  

- Genomföra en barnenkät med de äldre förskolebarnen där de ska få svara på frågor som 
berör kompisar, trivsel och trygghet. Barnen svarar med glad och ledsen mun.  

- Utöka en öppenhet i kontakten mellan föräldrar och personal. Hur? Genom att prata om 
detta på utvecklingssamtalet och också vid hämtning och lämning. 

- Vi behöver skapa den röda tråden. Vad har barnen arbetat med, vilka färdigheter har de 
erövrat? Vad har de lärt sig? Viktig information som behöver överlämnas när barnen byter 
avdelning. Överlämningssamtal mellan pedagoger? Viktigt att lyssna och ta tillvara på 
föräldrarnas åsikter.  
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Särskilda insatser vidtas under läsåret 2020/21 riktat mot det främjande 
och förebyggande arbetet utifrån årets utvärdering:  
 
- Organiserad utevistelse ska erbjudas alla dagar under utevistelsen för att utveckla det 
sociala samspelet och stimulera samtidigt ett schysst kamratskap.  

- Värdegrundssamlingar hålls minst två gånger under varje termin. Avdelningarna har 
efter samlingarna kunnat fortsätta arbetet på avdelningarna.  

- Gemensam verksamhet mellan avdelningarna så ofta som möjligt, helst inom ramen för 
varje vecka.  

- Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt genusfrågor diskuteras på 
alla förskolans avdelningar. Personalen diskuterar regelbundet på planeringsmöten och 
arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt i den dagliga verksamheten. 

Årets plan ska utvärderas senast  
2021-04-30  

Beskriv hur årets plan ska utvärderas  
Årets plan mot diskriminering och kränkande behandling ska utvärderas genom samtal i 
mindre grupper under en pedagogisk konferens eller arbetsplatsträff vårterminen 2021.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas  
 
Jarko Tuisku, rektor  
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Främjande insatser 
 
Sångsamlingar 
Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

I Grankullens förskola ska arbetet präglas av omtanke, hänsyn och respekt i en förskola 
där alla är olika och unika men lika mycket värda. Alla barn ska känna sig trygga i 
förskolan, motverka utanförskap, diskriminering och kränkande behandling.  

Insats  

En gång i veckan samlas hela förskolan för att under en timme sjunga och musicera 
tillsammans. Sångstunden leds antingen av förskolans personal eller av en musiklärare 
från Kulturskolan. Barnen får vara delaktiga i val av sånger, samt deltar i sångstunderna 
varierat utifrån ålder och mognad (t.ex. kan de få leda en sång eller vara aktiva på andra 
sätt för att t.ex. träna på förmågan att stå inför en grupp. 

Ansvarig  

Förskolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Kontinuerligt under läsåret  
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Utomhusverksamheten 
 

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan, i hemvisten och på förskolegården. Motverka 
utanförskap samt förebygga kränkande behandling och diskriminering.  

Insats  

Personalen cirkulerar på förskolans gård under utevistelsen. Personal finns ute på 
förskolans gård på särskilda, strategiskt utvalda platser då barnen befinner sig utomhus. 
All personal har ansvar att stanna upp och ingripa när man ser ett barn som bråkar eller 
använder nedlåtande kommentarer, miner eller liknande.  

Ansvarig  

Rektor och förskolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Kontinuerligt under läsåret  
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Värdegrundssamlingar 
 

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

Skapa en trygg atmosfär och att barnen i de olika åldrarna lär känna varandra för att skapa 
bättre förutsättningar för gruppsamhörighet. Att lära känna varandra, öka trivseln och öka 
samarbete vid temaarbeten.  

Insats  

Under speciella dagar under läsåret hålls speciella samlingar i förskolans gymnastiksal. 
Dessa hålls under: 

FN-dagen och Alla Hjärtans Dag 

Under bl.a. FN-veckan arbetar förskolan extra med barnkonventionen och barns 
rättigheter. Under FN-dagen hålls en FN-samling i förskolans gymnastiksal. Arbetslagen 
ansvarar och planerar för ett innehåll under själva samlingen. Under alla hjärtans dag 
riktas ett temaarbete mot vänskap. Barnen kan t.ex. ha olika uppgifter som pedagogerna 
leder och planerar, t.ex. hemlig kompis. Personalen kan göra forumspel där olika 
vänskapsdilemman skådespelas och diskuteras. 

Efter värdegrundssamlingarna får avdelningarna olika uppgifter att fortsätta arbeta med i 
barngrupperna.  

Ansvarig  

Ansvarig personal  

Datum när det ska vara klart  

2021-04-30  

 



 18 

Världsboksdagen  
 

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

Den 23 april arrangeras aktiviteter världen över för att fira Världsboks- och 
upphovsrättsdagen, som är ett tillfälle att hylla böcker och författare och att sprida glädje 
kring litteratur och läsning. I många länder är böcker, tidningar och affischer sällsynta och 
för en del barn är det bara i klassrummet de kommer i kontakt med böcker och texter. 
Idag är 123 miljoner ungdomar mellan 15-24 år analfabeter, och av dessa är två 
tredjedelar flickor.  
 
Vi på Grankullens förskola vill målmedvetet arbeta med barns språkutveckling genom att 
uppmärksamma Världsboksdagen. Varje avdelning läser något mer än vad de gör under 
resterande delen av året. Böcker lyfts upp och uppmärksammas på varje avdelning, på 
olika sätt.  
 
Insats  

Barnen läser 

Ansvarig  

Rektor, intendent och personalen 

Datum när det ska vara klart  

Pågår hela läsåret  
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Kartläggningsmetoder  
Samtal regelbundet med barnen, samtal regelbundet med föräldrar vis hämtning och 
lämning, vid utvecklingssamtal. Regelbundna möten mellan personal och personal och 
förskolans ledning där barnen trygghet och välmående, samt utsatthet diskuteras och lyfts.  

Områden som berörs i kartläggningen  
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Hur barnen har involverats i kartläggningen  
Samtalen genomförs regelbundet med barnen, därigenom är barnen delaktiga i 
kartläggningen kontinuerligt.  
 

Hur personalen har involverats i kartläggningen  
Personalen är aktiv i genomförandet av barnsamtal en gång varje termin med barnen på 
avdelningen. Resultatet följs upp av pedagogerna på avdelningarna och åtgärder sätts in 
där behov finns och utvärderas kontinuerligt.  
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Resultat och analys  
Genom att barnen och pedagogerna träffas på olika stunder under dagen för gemensamma 
aktiviteter upplever vi att vi har skapat goda förtroendefulla relationer. När föräldrarna 
överlämnar barnen på morgonen ser vi att barnen är glada oavsett om det är en pedagog 
från en annan avdelning eller den egna avdelningen som tar emot. Under dagen upplever 
vi att barnen tar kontakt med närmaste pedagog för att få den hjälp de behöver. Vid 
överlämning till annan avdelning eller pedagog upplever vi att barnen stannar gladeligen 
med den pedagog som är kvar. I miljöerna inne och ute rör sig barnen fritt och visar ingen 
oro eller rädsla för att gå till en ny miljö eller plats som man inte varit på tidigare. Dock 
finns vissa utvecklingsområden vad gäller hur mycket lokalernas utformning kopplat till 
att personalen kan ha uppsikt över barnen hela tiden. Under utvecklingssamtalen har 
föräldrarna berättat för oss att barnen trivs och vill gå till sin förskola. Det har inte 
kommit till vår kännedom om barnen upplever någon plats på förskolan som 
otrygg. Däremot kan vi se att vårdnadshavarna har upplevt vissa platser som mer otrygga 
på förskolan.  

 



 21 

Utöver ovanstående sammanställning har snömängden på förskolans tak lyfts upp som en 
otrygghetsfaktor. Vidare har någon eller några vårdnadshavare uttryckt att avsaknaden av 
ett staket runt de äldre barnens gård medför en viss otrygghetskänsla. Personalen, genom 
förskolans ledning, har lyft detta med fastighetskontoret utan någon konkret inverkan. 
Däremot har inga incidenter observerats eller inträffat som kan härledas till avsaknaden 
av ett staket runt den övre förskolegården.  

Vidare har förskolan arbetat fram olika inskolningsdokument för att göra 
vårdnadshavarna delaktiga i vad förskolans förväntningar är på vårdnadshavarna, vad 
vårdnadshavarna kan förvänta sig av personalen och förskolans ledning, både vad gäller 
inskolning av nya barn men också överflyttningar mellan avdelningarna.  

Utifrån vår dessa indikatorer tolkar vi att barnen är trygga på vår förskola. 
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Rutiner för akuta situationer  
 

Policy  
All personal i Grankullens förskola har ansvar för att förebygga och aktivt motverka 
kränkande behandling och diskriminering. När förskolan får reda på att någon kränkning 
skett, utreds händelsen skyndsamt. Utredningens omfattning beror på händelsens karaktär 
och utförs med hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Det är vuxna som ansvarar 
för att ingen ska bli illa behandlad i förskolan. Tillsammans skapar barn och vuxna ett 
klimat där kränkningar inte finns.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling  
På arbetslagens möten, varje vecka, uppmärksammas om det är något barn som är utsatt 
eller som kränkt andra barn.  

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till:  
 
Barnhälsoteamet:  

Jarko Tuisku, rektor  

Representanter från personalgruppen 

Representanter från skolans elevhälsoteam (vid behov) 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 
andra barn  
1. En av förskolans personal får kännedom om kränkning, konflikt eller att något barn 
känt sig utsatt.  

2a. Situationen åtgärdas inledningsvis med ett samtal eller en tillsägelse, eller enklare 
medlingssamtal med berörda parter. Närmaste pedagog informeras.  

2b. Vid allvarligare situationer kontaktas mentor som i sin tur kontaktar rektor eller 
intendent informeras.  

3. Närmaste pedagog eller den som varit kopplad till händelsen träffar samtliga 
inblandade och har individuella samtal med dem i syfte att utreda vad som hänt. När alla 
inblandade fått möjlighet att yttra sig och ge sin bild av det som hänt, kan förskolan 
bedöma om och i sådana fall bestämma vilka insatser som bör göras. Insatser kan vara 
medlingssamtal eller allvarssamtal.  

4. Närmaste pedagog eller den som varit kopplad till händelsen ringer eller informerar 
vårdnadshavaren om händelsen vid hämtning.  

5. Närmaste pedagog eller den som varit kopplad till händelsen anmäler kränkningen till 
staden. Anmälan mailas till rektor och vidare till barn– och ungdomsförvaltningen.  

6. Uppföljning en eller två veckor efter händelsen.  

7. Om kränkningar och trakasserier ej upphört kallas berörda barn tillsammans med 
vårdnadshavare till samtal hos rektor och/eller intendent och kurator, samt ytterligare en 
representant från barnhälsoteamet. Samtalet dokumenteras genom ett protokoll. 

8. Om kränkningar och trakasserier fortgår efter detta vidtas ytterligare åtgärder. Det kan 
också innebära kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänsten eller polisen. 
Förvaltningens utredare följer upp anmälan om upplevd kränkning och återkopplar.  
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Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 
personal  
Om barn, förälder eller förskolans personal upplever att barn diskriminerats, trakasserats 
eller kränkts av anställda på skolan hänvisas ärendet till rektor/ intendent som omgående 
utreder saken. Anmälan av kränkningen dokumenteras. Anmälan mailas vidare till Barn– 
och ungdomsförvaltningen.  

Rutiner för uppföljning  
Uppföljning sker mellan en till två veckor från det att händelsen inträffat och sker 
tillsammans med den som blivit utsatt och den som utsatte. Om kränkningar och 
trakasserier ej upphört vid uppföljningssamtalet kallas berörda barner tillsammans med 
vårdnadshavare till samtal hos rektor och kurator, samt ytterligare en representant från 
trygghetsteamet. Samtalet dokumenteras genom ett protokoll. Under detta samtal 
upprättas också en handlingsplan.  

Rutiner för dokumentation  
Alla anmälningar om kränkande behandling dokumenteras. Anmälan mailas till rektor 
och vidare till barn– och ungdomsförvaltningen.  

Kopia på anmälan sparas hos rektor  

Ansvarsförhållande  
Rektor och intendent ansvarar för att Grankullens förskolor bedriver ett målinriktat arbete 
för att motverka kränkande handling och diskriminering av barn. Förskolans personal 
ansvarar tillsammans för att regelbundet samtala med sina barn om trivsel och eventuella 
kränkningar.  
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Begrepp  
 
Diskriminering  
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra 
barn och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder.  

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.  

Direkt diskriminering  
Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas och det har en direkt koppling 
till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde 
till en viss aktivitet med motiveringen att det redan går så många flickor på just den. 

Indirekt diskriminering  
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt 
som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn på ett sätt som har 
samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla barner serveras samma 
mat, kan skolan indirekt diskriminera de barner som på grund av religiösa skäl eller på 
grund av en allergi behöver annan mat.  

Trakasserier och kränkande behandling  
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett barns 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför 
kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av 
förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, 
”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att någon blir 
kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för 
trakasserier är att de gör att en barn eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt 
eller illa behandlad.  

Kränkande behandling  
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett barns 
värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för 
trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker 



 26 

ett barns värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning 
och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook).  

Både förskolepersonal och barn kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier 
eller kränkande behandling. Exempel på händelser som kan vara det som i lagen 
benämns kränkande behandling (OBS! Exempel från skolan): 

• Carl blir ofta kontaktad på nätet av barner på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och 
”tjockis”. De har också lagt ut bilder av Carl på sociala medier. Bilderna har tagits 
i duschen efter gymnastiken.  

• Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl 
 som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil.   

• Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än 
att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att 
Oliver är ensam för att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger 
klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till.  

Sexuella trakasserier  
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det 
kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 
anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som 
avgör vad som är kränkande.  

Repressalier  
Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på 
grund av att barnet eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller 
påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när ett 
barn, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling.   
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Diskrimineringsgrunder  
 

Kön  
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på 
händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:  

• Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder 
 henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering]   

• Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt 
 att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön]   

• Några barner på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och 
 hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier]   

Könsidentitet eller könsuttryck   
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen 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. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda 
sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp 
könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse 
från ”det normala”.  Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell 
läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Exempel på 
händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

• Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar 
sig med mascara och läppglans. [trakasserier]   

• Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sin skola 
för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims 
könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste 
Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. 
[diskriminering]   

• Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från 
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skolans tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få 
gå in där. [trakasserier]   

Etnisk tillhörighet   
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt 
ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk 
tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något 
annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter.  Exempel på 
händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:   

• En skola med många barner med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt 
etniskt svenska barn vid antagning av nya barner för att inte få en alltför 
segregerad barngrupp. [diskriminering]   

• Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra barnerna om sitt hår 
och sin  hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren 
avfärdar honom med att ”Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart 
att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa”. [trakasserier]   

• Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt 
på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes 
modersmål. [diskriminering]    

Religion eller annan trosuppfattning  
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt 
regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund 
i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas 
av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och 
värderingar som inte har samband med religion faller utanför.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

• Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några 
klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. 
[trakasserier]  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• Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen 
 ”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från 
sin utbildning. [diskriminering]   

• Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier]   

Funktionsnedsättning   
Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en 
skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas 
uppstå. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier   

• På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla barner individuellt och tackade av 
var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. 
[diskriminering]   

• Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra barner i skolan ropar 
”Din pappa är jävla CP.” [trakasserier]   

• Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han 
lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan 
skickar hem Patrik med orden ”ADHD-barn borde inte få gå i skolan!” 
[diskriminering och trakasserier]   

Sexuell läggning   
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller 
trakasserier som har samband med sexuell läggning:   

• Några barner i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar 
de henne ”äckliga lebb”. [trakasserier]   

• Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han 
svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam.   

• James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, 
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men inte gör något. [trakasserier]   

• På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den 
första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering]   

Ålder   
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot 
åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 
sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. 
Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, 
till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Exempel på händelser 
som kan vara trakasserier:   

• Malte är ett år yngre än sina kamrater på förskolan och blir ofta retad på grund av detta. 
[trakasserier]   

• Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna på hennes avdelning. Hon blir sårad 
när de andra kamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, 
men de fortsätter i alla fall. [trakasserier]    

  



 31 

                          
 
 
 

                             


