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Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2019 – 
Förskolan Lyckan 

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.  

 

Foto: Förskolan Wollmar 

Förskolan kan använda egna bilder som illustrerar likabehandlings- 

arbetet.  

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)   
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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 -   

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/ 

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

Genomfördes de åtgärder som föreslogs i förra årets plan? Är ni nöjda 

med resultatet? Vad behöver förbättras? 

 

Förskolans utvärdering beskrivs här:  

Alla medarbetare gick igenom 2018 års plan och konstaterade att det var 

många nya medarbetare som inte kände till planen och de mål och 

arbetssätt som beskrivs.  

Det visade sig att det finns en oklarhet i personalgruppen om 

grundstrukturen – dvs vad som gäller för barnen i olika rum och på 

gården.  

Några medarbetare dokumenterar ”oönskade händelser” i en loggbok. 

Diskutera:  

Var går gränsen 

mellan befogade 

tillrättavisningar 

och kränkande 

behandling? 
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Några medarbetare kände till att man kan göra trygghetsvandringar med 

barn och vårdnadshavare för att gå igenom vilka platser som är roliga, 

trygga och otrygga.   

Det finns platser inne på förskolan och på gården som vårdnadshavare 

upplever som ”röriga” vid lämning och hämtning.  

Vi enades om att medarbetarna uppdaterar grundstrukturen för förskolan 

Lyckan utifrån gemensamma förhållningssätt och funderar på hur den ska 

hållas levande och spridas till alla medarbetare, barn och vårdnadshavare.     

Medarbetarna saknar överblick över vilka barnböcker som finns utifrån de 

olika diskrimineringsgrunderna.  

 

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 

Här kan ni beskriva förskolans vision och värdegrund:  

Alla barn ska ha rätt till en förskola på likvärdiga villkor.    

 

2. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

Beskriv hur ni arbetar främjande utifrån de olika diskriminerings-

grunderna och arbetet med att motverka kränkande behandling. Koppla 

det gärna till förskolans värdegrund och det pedagogiska årshjulet.  

Förskolans främjande arbete: 

- Alla pedagoger är förebilder och skapar ett tryggt och glädjefullt klimat 

för alla barn.  

- Barnböcker som beskriver situationer och händelser utifrån alla 7  

diskrimineringsgrunder skapar förståelse för olikhet.  

- ”Rätt Lätt” – om barnens rättigheter (Susanne Svärd och Tina Landgren) 

- Barnkonventionen  

 - Vi uppmärksammar positiva beteenden.   
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Kön:  

• Erbjuder ett rikt och varierat lek- och arbetsmaterial som i så låg grad 

som möjligt är köns kodat.   

Etnisk tillhörighet:  

• Litteratur som berättar om olika kulturer och synliggör olika sorters 

utseenden, seder och bruk och levnadsförhållanden. 

  • Att vi för samtal om olikheter och inkludering.   

Religion eller annan trosuppfattning: 

• Vi tittar på bilder från högtidsfiranden/traditioner   

• Vi använder oss av digital media som film och musik 

Funktionsnedsättning:  

Vi strävar efter att alla barn ska känna sig inkluderade och delaktiga i 

verksamheten. Alla barn har möjlighet till inflytande och delaktighet 

oavsett funktionsförmåga. Vi synliggör olika former av funktionalitet på 

ett naturligt och okomplicerat sätt. 

Sexuell läggning: 

På förskolan uppmärksammar vi att familjer kan se ut på flera olika sätt, 

alla familjer består inte av två föräldrar utan en familj kan bestå av en 

pappa och ett barn eller av två mammor och ett barn etc. Här på förskolan 

uppmärksammar och utmanar vi normerna. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck:  

• Vi erbjuder barnen ett rikt utbud av utklädningskläder och lägger 

ingen värdering i hur de klär sig.  

• Vi lägger inte fokus på barnens utseende, när det kommer till klädval, 

frisyrer och dylikt. 

Ålder:  

På förskolan anpassar vi material och miljö efter intressen och 

förutsättningar snarare än efter ålder och utgår ifrån att varje barn är en 

individ och utvecklas i sin egen takt och åt olika håll, det finns ingen 

statisk utvecklingskurva som alla barn följer.   
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1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Trygghetsvandringar med barn och vårdnadshavare.  

Samlingar med samtal om hur man är en bra kompis.  

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

Genomgång på föräldramöte.  

Planen läggs ut på stadens hemsida i Hitta Service.  

3. Beskriv hur personalen varit delaktig i arbetet:  

All personal har varit delaktig i planen på planeringsdagar och APT.  

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

Planen läggs ut på stadens hemsida i Hitta Service.  

https://forskola.stockholm/hitta-forskola/  

 

 

https://forskola.stockholm/hitta-forskola/
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Foto Yanan Li - bildbanken 

1. Förskolans kartläggning 

Undersök, analysera, åtgärda och följ upp hinder och risker 

på förskolan som har samband med diskrimineringsgrunderna 

och kränkande behandling. Dokumentera resultatet.    
Alla gör en kartläggning minst en gång per år som 

dokumenteras.    
 

All personal gjorde en gemensam uppdatering av grundstrukturen för 

förskolan Lyckan. Där framgår tydligt vad som gäller för barnen i alla 

olika rum, hur man använder olika rum på förskolan och vad som gäller 

på gården. 

Genomgång av loggböcker och samtal med barn, vårdnadshavare och 

personal om konflikter och oönskade händelser på förskolan.  

Gemensam genomgång av förskolans böcker utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna. Vad finns och vad behöver förskolan 

komplettera med för litteratur? 

Är inne- och utemiljön tillräckligt lockande för barnen? Undersök 

möjligheten att komplettera med till exempel en barnkiosk som 

servicegruppen kan hjälpa till att sätta upp.  

Trygghetsvanringar med barn och personal visar var det är roligt att leka 

och var det är otryggt.  
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Analys av kartläggningen  

I vilka situationer känner sig barnen otrygga, kränkta eller 

diskriminerade? På vilka platser?   

Har vårdnadshavare lämnat synpunkter som tyder på att barnet känner sig 

otrygga, kränkta eller diskriminerade?  

Har ni haft situationer där barn blivit kränkta eller diskriminerade enligt 

någon av diskrimineringsgrunderna?  

Utvärdera tidigare insatser, har de haft önskad effekt? 

Var går gränsen mellan befogade tillrättavisningar och kränkande 

behandling? 

 

Foto: Liselotte van der Meijs - bildbanken 

2. Förskolans beskrivning och analys av 
kartläggningen: 

  

Information om förskolans grundstruktur måste spridas till all personal 

(vikarier), till barn och vårdnadshavare.    
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Det förebyggande arbetet utgår från analys av kartläggningen av den 

tidigare planen och händelser som inträffat under året – till exempel 

anmälningar eller händelser i IA. Vad visade kartläggningen att ni behöver 

jobba vidare med som mål i nästa års plan? Kan insatser till exempel 

planeras tillsammans med barnen. Hur involveras vårdnadshavare i 

arbetet? 

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)  

 ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier  

 dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet  

 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/ 

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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       Foto: Liselotte van der Meijs - bildbanken 

         

Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

För att undvika onödiga konflikter måste alla som arbetar på förskolan 

vara helt införstådda med ”Förskolans grundstruktur”. 

Alla måste hjälpas åt att informera barn/vårdnadshavare och nya 

medarbetare om grundstrukturen på förskolan Lyckan.  

Alla dokumenterar oönskade händelser i loggböcker som finns för varje 

avdelning.  

Mål: 1 Alla barn, medarbetare och vårdnadshavare känner till 
grundstrukturen på förskolan Lyckan.  

Mål 2: Det finns böcker om alla olika diskrimineringsgrunder. 

Mål 3: Att föra loggbok, dokumentera händelser – all personal! 

Arbetssätt: 1. Utgå från nuvarande grundstruktur och 
komplettera den där det behövs. Dela ut/informera om den vid 
introduktion av nya barn och nya medarbetare.     

Arbetssätt: 2. Inventera förskolans bibliotek och komplettera 

med barnböcker där det saknas.  

Arbetssätt 3: Alla vet var loggboken finns och tar ansvar för 

att skriva in händelser. Informera förskolechefen.    
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Uppföljning: 1. På APT och arbetslagsmöten  

Uppföljning: 2. Ansvarig förskollärare  

Uppföljning: 3 Vem? Alla pedagoger 

Ansvar/vem? 1.: Alla pedagoger 

Ansvar/vem? 2. Ansvarig förskollärare 

Ansvar/vem? 3. All personal på förskolan  

När insatserna ska genomföras 1.: Under år 2019 

När insatserna ska genomföras : 2. Under år 2019 

När insatserna ska genomföras 3.. Fortlöpande när något 

händer.  

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.   

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

extern anmälan via Skolinspektionen/barn- och elevombud skrivs ett 
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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! 

 

 

Foto: Maria Gamla stans förskolor 
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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.    

 

                  _________________________ 

 

Mallen beslutad i förskolans ledningsgrupp 13 juni 2018 


