
Kränkande behandling – detta är en lättläst variant av 
Kometens plan mot kränkande behandling 
Hur jobbar vi?  

- Vid konflikter mellan barnen som är tydliga samtalar och diskuterar en 
pedagog med barnen om vad som kan ha skett, på vilket sätt konflikten 
uppstod och hur inblandade barn känner.  
 

- Vi uppmuntrar till att beskriva känslor, förklara vad som kan/har skett och 
lyssnar på alla inblandade. Vi stöttar barnen i att stanna kvar i händelsen så 
att dialogen kan fortgå.  
 

- Vi delar upp barngruppen så att inte för stort antal barn är på samma yta där 
konflikter kan uppstå. Vi har en plan för moment som ex. Tamburen, tvätta 
händerna, utgång, stå i kö osv. Vid dessa moment ska det inte heller vara för 
stort antal barn.  
 

- Vi erbjuder strukturerad/planerad lek under tid som kallas fri lek. Vi dessa 
tider kan man välja att spela spel, lägga pussel, delta i aktivitet i ateljén osv.  
 

- Vi stöttar och uppmuntrar till egna lösningar, att hitta strategier och 
våga/kunna förmedla sina känslor i olika situationer.  
 

- Pedagoger lyssnar av barnen i fria leken och möter upp där det behövs för att 
sociala samspelet ska utvecklas. När vi i leken uppmärksammar att barnen 
uttalar fraser som “ du får inte vara med”, “nej”, “sluta” osv så handleder och 
reagerar vi pedagoger. Vi samlar inblandade barn och för en dialog, låter alla 
komma till tals och tillsammans med barnen hittar en lösning. Alla känslor och 
reaktioner ska respekteras.  
 

- Vid uppkomna situationer kring barnens val av kläder, färger och yttre attribut 
förs dialog med barnen om hur man pratar och varför vi har kläder på oss. Ett 
yttre skal ska aldrig bedömas på ett nedvärderade vis. Barn kan tala och 
jämföra om klädsel eller dyl då det kan vara ett sätt att skapa samhörighet, 
skapa liknelser osv. Pedagogernas roll är att delta i dessa samtal och 
förebygga att felaktiga, kränkande eller nedsättande kommentarer fälls.   
 
Ex. Flera barn har en springlek där det tillsynes går ut på samma sak, att ngn 
kanske är ett spöke. Helt plötsligt förändras leken och ngt barn agerar 
annorlunda. Barnen stannar upp i leken och kanske ngt barn blir arg, ledsen 
eller säger att ngn inte får vara med.  
I en situation som denna gäller det att ha följt med från början med tanke på 
att situationen kan missuppfattas av barnen eftersom alla kan ha en egen 
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tanke med leken och att “lekreglerna” inte var klara för alla. Pedagogens roll 
är att i dessa lekar finns med från början, lyssna vad som sägs och snabbt 
uppfatta en förändring. Barnen ska alla få förklara sin synvinkel, sin känsla i 
leken, son tanke eller fundering kring leken. Tillsammans förs en dialog kring 
hur leken ska vara, vilka gemensamma lekregler det kan finnas, vad ska 
leken “gå ut på “ och till slut kommer man tillsammans fram till en lösning.  

 

 

 

Hur gör vi/ vilka verktyg använder vi? 

- Vi använder diskussioner i arbetslaget som ett dagligt verktyg, samtal med 
barnen, läser böcker och ser på korta filmer om känslor.  
Att prata om känslor och att alla känslor är accepterade och ska bli 
respekterade.  
 

- Det första som vi använder är pedagogens deltagande, att arbete, finnas och 
handleda nära barnen. Pedagogens roll är att delta, lyssna, handleda och 
tillsammans med barnen lösa uppkomna konflikter, missförstånd eller andra 
diskussioner.  
 

- Varje fredag på fredagsplaneringen tar vi upp om frågor som rör barngruppen, 
vi diskuterar enskilda barn, gruppen som helhet samt vad vi behöver fokusera 
på.  

- Observationer i barngruppen när vi upplever att situationer uppkommer vid 
samma tillfällen och med samma barn inblandade. Att lära sig samspel och att 
respektera varandra är ett stort och långsiktigt arbete.  
Observationer som genomförs i barngruppen skriver pedagoger ner i en bok 
för att på fredagens möte sammanställa och ta reda på vilket nästa steg är i 
mötet med och mellan barnen.  
 

- För dialog med vh när pedagoger anser att det är viktigt att involvera deras 
samarbete hemma. Vissa situationer behöver hanteras direkt när det inträffat 
då vi upplever och har erfarenhet att det fungerar bäst för barnen och 
situationen.  
När vi anser att vh måste involveras gör vi det direkt. Då handlar det om en 
mer allvarlig händelse. Vid uppkomna situationer som vh ska involveras i är 
när det det sker vid upprepade tillfällen, när pedagoger upplever att samma 
barn utsätts.  
 

- Pedagogerna har diskuterat kring “fall” via Friends hemsida. Vi diskuterade 
kring deras rutiner som de beskriver på hemsidan.  
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- Diskuterar kring begreppen kränkande behandling, mobbing, likabehandling, 
utifrån Skolverkets hemsida.  
 

- Litteratur kring kränkande behandling i förskolan är inköpt samt bok om juridik 
i förskolan.  
 

 


