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Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2019 
Finska förskolan 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Inget 

barn i förskolan får utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering.  Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska 

behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett 

diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet och 

ålder. Varje år upprättas en plan på alla förskolor. Det som står i 

likabehandlingsplanen ska ske i verksamheten.  
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Bestämmelser som styr 

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2016:828 och 2017:282)   

o Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers 

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling. Förordningen 

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor  

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder  

för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, 

diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå 

skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder 

föreslås för att förhindra att det upprepas.  

Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/kränkts, om personalen i 

förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen. Vårdnadshavaren kan 

göra en anmälan till Statens skolinspektion eller Diskriminerings-

ombudsmannen. Skolinspektionen och barn- och elevombudet (beo) har 

tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av 

bestämmelserna i diskrimineringslagen.  

När en anmälan kommer till Skolinspektionen/beo så gör de en 

bedömning om huvudmannen har iakttagit sina skyldigheter att motverka 

kränkande behandling utifrån bestämmelserna i skollagen.  

Diskriminering  

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder 

behandlar barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, köns-

överskridande identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna -   

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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Diskrimineringslagen skiljer på sex olika former av diskriminering. De är: 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera 

Länk till kompetensutveckling om diskrimineringsgrunderna på 

Stockholms stads intranät:  

http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/ 

Trakasserier 

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och 

kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna. Det är 

trakasserier även när ett barn kränks på grund av en förälders sexuella 

läggning, funktionsnedsättning med mera.     

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns 

värdighet, men kränkningen har inte samband med någon 

diskrimineringsgrund. 

När man bedömer kränkande behandling mellan barn fäster man stor vikt 

vid barnets eller vårdnadshavarens upplevelse. Förskolan ska alltid utreda 

misstanke om att barnet blivit kränkt.  Här tas också hänsyn tas till 

barnens ålder.  

En orsak till upplevelser av trakasserier eller kränkande behandling kan 

vara bristande tillsyn från personal.    

 

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:  

 fysiska (slag, knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon 

kommer) 

 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier) 

 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga 

någon annan skada eller obehag) 

 

Förskolans utvärdering beskrivs här:  

 

 

http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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Utvärdering: Vi har lånat böcker på andra språk från föräldrar för att 

synliggöra andra språk än finska och svenska. 

Vi har haft ett ”jordenruntprojekt” där vi bland annat ”besökt” Turkiet. En 

släkting från Turkiet kom till förskolan och berättade om Turkiet och 

kulturen.  

Turkiska ord och ord på andra språk finns uppsatta på förskolans vägg och 

blir på så sätt tillgängligt för alla barn.   

Det var både uppskattat och kul att involvera vårdnadshavare i 

språkprojektet. 

En genomgång av rutiner för anmälan har gjorts i samband med att förra 

årets plan fastställdes.  

 

Det främjande/aktiva arbetet är förskolans värdegrundsarbete utifrån 

läroplanen och finns i förskolans förhållnings- och arbetssätt. Det är en del 

i det vardagliga, långsiktiga arbetet på förskolan. Att främja är att 

förstärka respekten för allas lika värde och skapa förståelse för det som 

kan uppfattas som annorlunda. Det kan också vara till exempel 

kompetensutveckling för personalen om diskrimineringsgrunderna.  

1. Förskolans vision/värdegrund 

• Vi vill att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan. 

• Vi vill att personal ska känna arbetsglädje och stimulans i sina 

arbetsuppgifter. 

• Vi ser vår förskola som en viktig del av samhället och där barn får växa i 

en miljö som är rolig, trygg och lärorik. 

• Vi vill ge alla barn ett stort kunskapsfält där vi aktivt arbetar med 

empati, allas lika värde, medbestämmande och tillit till den egna 

förmågan. 

• Vi vill att vårdnadshavarna som kommer till vår förskola alltid ska 

känna att de är värdefulla och att de vet bäst om sitt barn. 

• Alla människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. 

• Vi tillvaratar familjernas olika kompetenser och intressen och använder 

dem för att de ska känna sig delaktiga och viktiga i sina barns förskola, 

och att vi tillsammans skapar en högkvalitativ förskola för barnen.  
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2. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

Vår värdegrund är levande i allt arbete på förskolan och där är personalen 

förebilder för barnen.  

Vi arbetar med materialet ”StegVis” för att utveckla barnens empatiska 

förmåga.  

Vi lär barnen ”stopphanden”. En enkel metod för att hantera situationer 

som barnet känner sig obekväm med.  

Genus/kön: Finska språket är könsneutralt på så vis att pronomenet 

”hän”(hen) alltid används för personbeskrivning. Det gäller i litteratur och 

i allt vi pratar med barnen om. På så vis blir det naturligt att inte göra 

språklig skillnad mellan kön.  

Miljön och materialet är presenterat på ett sätt som lockar alla barn oavsett 

kön. Det finns till exempel figurer och dockor med olika etnicitet och kön. 

Förskolan erbjuder också mycket ”öppna material” som blir till det barnen 

gör det till i leken. Det finns exempelvis mycket byggmaterial.  

Personalen arbetar med att bryta könsstereotypa grupperingar, så att 

barnen kan upptäcka nya kamrater, och att flickor och pojkar ges 

möjlighet att leka tillsammans. Pedagogerna initierar många gemensamma 

lekar för hela gruppen. 

Personalen arbetar aktivt med sin egen medvetenhet gällande hur vi gör i 

olika situationer, så att barnet inte ses utifrån kategoriseringar utan som 

individer. I detta arbete ingår reflektion och att ge varandra kollegial 

feedback. 

Etnisk tillhörighet: På hembesöket och under inskolningen berättar 

familjen om sitt barn, barnets bakgrund, språk, kultur och matvanor. Vid 

första utvecklingssamtalet görs en kartläggning av barnets språkdomäner. 

Vi jobbar med FN:s barnkonvention där olika kulturer beskrivs i 

litteraturen. På finska förskolan finns redan två kulturer representerade 

vilket bidrar till att det är en naturlig del av arbetet tillsammans med 

barnen.  

Religion/annan trosuppfattning: Vi är öppna för och intresserade av 

barnens, föräldrarnas och pedagogernas traditioner och högtider. Vi pratar 

med barnen om att alla har rätt till sin tro. Vi är medvetna om att 

pedagogerna inte ska påverka barnens sätt att tro.    

Sexuell läggning: Vi lyfter fram olika familjekonstellationer med barnen 

genom litteraturen. Vi samarbetar med familjerna och tar hänsyn till deras 

önskemål om hur de vill att man presenterar deras olika familjebildningar.  
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Ålder: Alla barn ges möjlighet att delta i alla aktiviteter och komma till 

tals – oavsett ålder. Även yngre barn bjuds in till exempelvis 

berättarverkstaden för att ges möjlighet att uttrycka sina tankar och 

känslor – oavsett språklig nivå. Alla aktiviteter anpassas efter barnen och 

inte efter barnens ålder.   

Tillgänglighet: Finska förskolan har haft kontroll av sina lokaler ur 

tillgänglighetssynpunkt. Vi arbetar med frågan om tillgänglighet och 

kommer att flytta till nya lokaler i februari 2020.  

Funktionsnedsättning: Det finns böcker på förskolan om barn med 

funktionsnedsättningar. Vi pratar med barnen om olika 

funktionedsättningar i naturliga sammanhang.  

Könsidentitet och uttryck: Inkluderas som en naturlig del i det dagliga 

arbetet. Barnen identifierar sig själv som de själva vill.  

 

1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

 

-Vi diskuterar incidenter och händelser fortlöpande i vardagen både 

enskilt med barn samt i storgrupp. 

-Vi förebygger och bearbetar händelser med hjälp av ”Stegvismetoden”.  

-Vi har tillsammans med barnen skrivit trivselregler.  

-Vi har utfört barnintervjuer. Syftet med intervjuerna är att få fram vad 

barnet gör, önskar göra, vem hen leker med, vad som är rolig/tråkigt och 

vad barnet tycker om sina dagar på förskolan.    

 

2. Här beskriver förskolan hur vårdnadshavare varit 
delaktiga i arbetet:  

Vårdnadshavare har varit delaktiga i likabehandlingsplanen genom 

föräldraenkäter, föräldramöten, utvecklings- och avslutningssamtal samt 

genom den dagliga kontakten och dialogen. Vårdnadshavare har vid dessa 

tillfällen kunnat komma med synpunkter, åsikter, tips och annan feedback. 

3. Beskriv hur personalen varit delaktig i arbetet:  
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-Vi har haft gemensamma reflektioner vid arbetsplatsträffar. 

-Vi har arbetat aktivt dagligen med den egna medvetenhet gällande hur vi 

gör i olika situationer och vilka konsekvenser vårt handlande gör, i detta 

arbete ingår självreflektion samt kollegial feedback. 

Här beskriver förskolan hur informationen om planen 
sprids till barn, vårdnadshavare och personal:  

Den färdigställda likabehandlingsplanen kommuniceras till alla 

medarbetare på APT –februari 2019.   

Barnen informeras och delges de delar som direkt berör dem med hjälp 

av barnkonventionen samt genom konkret arbete t.ex. gemensamma 

trivselregler, STOPP -handen, information om barns rättigheter etc.  

Vårdnadshavare får planen som bilaga till infobrev via e-post. Den är 

också synlig på förskolans anslagstavlor.  

Synpunkter kring likabehandlingsplanen lämnas i första hand till 

pedagogerna personligen eller via mail.  

Synpunkter går också att lämna till biträdande förskolechef. 
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1. Förskolans kartläggning 

 

Vårdnadshavare har, främst på äldrebarnsavdelningen, talat om att barn 

hemma pratat om kamrater som slåss.   

Vi har diskuterat olika riskområden för konflikt som finns 

på Finska förskolan. Oftast är det vid trånga utrymmen samt där det inte 

alltid finns närvarande vuxna. (2019-01-08) 
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Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om 

aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett 

utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 

könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

 

Bestämmelserna i korthet:  

 Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje 

verksamhet:  

 arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt 

följa upp och utvärdera)  

 förskolan ska ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner 

för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier  

 förskolan ska löpande dokumentera alla delar av det fortlöpande 

arbetet i loggbok eller i själva planen.  

 samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i 

verksamheten.  

Läs mer: Nya bestämmelser för förskolan och skolan  

Läs ännu mer från DO: http://www.do.se/framja-och-

atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ 

 

       Foto: Liselotte van der Meijs - bildbanken 

         

http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/nya-bestammelser-for-forskola-och-skola/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
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Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  
 

Målet är att alla barn känner sig trygga på förskolan. I våra barnintervjuer 

får barnen berätta om i vilka situationer de kan känna sig otrygga/ledsna.  

Utifrån de svar som kommer fram föreslås följande förebyggande 

åtgärder:  

1. Vi arbetar med begreppet delaktighet genom att alla förskolans barn 

ska känna att de hör till, både i betydelsen av en egenupplevd känsla 

och att faktiskt få förutsättningar att finnas med i samma aktiviteter 

som andra i gruppen. Målet är att alla barn känner sig trygga på 

förskolan. I våra barnintervjuer får barnen berätta om i vilka 

situationer de kan känna sig otrygga/ledsna.  

2. Utifrån de svar som kommer fram föreslås följande förebyggande 

åtgärder:  

3. Stopphanden (det är ok att säga nej)  

4. Stegvis (vi diskuterar olika känslor tillsammans med barnen) 

5. Vi försöker att minska barnantalet vid olika situationer, t ex att vi går 

ut med några barn i taget samt ha smågrupper vid aktiviteter. 

6. Alla barnens frågor bemöts – utan värderingar (oavsett frågans 

karaktär)  

7. Barngruppens egna trivselregler (som de själva utarbetat för gruppen)  

8. Vi ska varje dag se över våra resurser och hur vi fördelar oss ute och 

inne. 

9. Vi ska vara så nära barnen som möjligt utan att inkräkta på deras 

”frihet”, och särskilt tänka på riskområdena för konflikter. 

10. Inbjudningar till barn från vårdnadshavare som exkluderar barn i en 

barngrupp får inte äga rum med förskolan som plattform.   
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Mål: Att sprida kompetens till nyanställda om det likabehandlingsarbete 

vi har som mål på Finska Förskolan. 

Arbetssätt: Kollegialt lärande dagligen samt dela ut likabehandlingsplan 

till nyanställda.  

Uppföljning: APT:n och avdelningsmöten. 

Ansvar/vem?: Hela arbetslaget 

När insatserna ska genomföras: Kontinuerligt 
 
Mål: Inför flytten år 2020 gå igenom våra barnböcker med 

”diskrimineringsglasögonen” på. Vi gallrar bort böcker som inte uppfyller 

vår likabehandlingsplan samt de böcker som inte går att läsa tex. 

genussmart.  

Arbetssätt: Läsa, rensa, sortera, slänga, behåll.  

Uppföljning: VT20 

Ansvar/vem?: Hela arbetslaget 

När insatserna ska genomföras: Innan flytt februari år 2020. 

1. Upptäcka:  
Personal kontaktar förskolechef om händelsen direkt och vilka 

åtgärder som har vidtagits. Hur/när har kontakten med 

vårdnadshavaren inletts? Personalen kontaktar snarast 

vårdnadshavarna, informerar om händelsen och bokar snart därefter in 

ett kort möte där eventuellt även biträdande förskolechef eller 

förskolechef deltar. Mötet dokumenteras.  

Förskolechefen kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen.  

Anmäla: anmälan görs eventuellt på blankett 1 som finns i 

Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

2. Utreda:  
Utred snarast upplevelser av kränkning utan att värdera. Använd 

blankett 2 (Anvisningar, mallar och listor).   

När personal misstänks ha kränkt/trakasserat barn ska förskolechefen 

alltid ansvara för utredningen.     

Dokumentera: Dokumentera/utred och följ upp interna anmälningar 

på förvaltningens blanketter 1-3 (Anvisningar, mallar och listor).  

3. Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

Följa upp: Dokumentera hur och när ni tänker följa upp föreslagna 

åtgärder på blankett 3. Om åtgärderna inte har haft önskad effekt 

beskriv varför och föreslå nya åtgärder tills kränkningarna har 

upphört.   
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Följa upp på förvaltningen: Om förskolan får en intern anmälan eller en 

extern anmälan via Skolinspektionen/barn- och elevombud skrivs ett 

yttrande till Sociala delegationen. Det kan vara bra att förskolechef eller 

bitr. förskolechef deltar på mötet. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   

4. Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att 

komma överens om att t ex kränkningar har upphört och att ärendet 

kan avslutas.    

5. Har förskolan dokumenterat någon utredning om 
kränkning, diskriminering eller trakasserier under året? 

Förskolans svar: Nej 
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Förskolechef  
Förskolechef är skyldig att anmäla om barn/vårdnadshavare anser att 

barnet är utsatt för kränkning/diskriminering till chefen för 

Förskoleavdelningen. Anmälan görs på blankett 1, utredning på blankett 2 

och uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen ”Anvisningar, mallar 

och listor”. 

Personal   
När personal får kännedom om att ett barn/vårdnadshavare anser 

sig/barnet ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering är hen 

skyldig att dokumentera och anmäla händelsen till biträdande förskolechef 

omgående. Anmälan görs på blankett 1.Utredning görs på blankett 2 och 

uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen ”Anvisningar, mallar och 

listor”.  

Avdelningschef 
Avdelningschef är skyldig att anmäla händelsen till stadsdelsnämnden 

som är ytterst ansvarig. Anmälningar vidarebefordras därefter till Sociala 

Delegationen/SDN som är ytterst ansvarig.    

 

 

                  _________________________ 

 


