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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 

Malmgården 2018. 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla 

barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 

och ålder. Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering 

från och med 1 januari 2015.  

Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Varje år upprättas 

en plan på alla förskolor. Det som står i Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling ska ske i verksamheten.  

 

  

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

 

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2014:958)   

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

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

o Läroplanen  
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o Barnkonventionen 

o Stockholms stads förskoleprogram – framtidens förskola 

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta målinriktat 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.  

Diskriminering  

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder 

behandlar ett 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 och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna - deo  

Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering sedan 1 

januari 2015.  Bristande tillgänglighet innebär att en person med 

funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga 

åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.   

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 vårdnadshavares sexuella 

läggning, funktionsnedsättning med mera.     

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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Kränkande behandling 

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns 

värdighet, men kränkningen inte har samband med någon 

diskrimineringsgrund. 

När man bedömer kränkande behandling mellan barn fäster man stor vikt 

vid barnets upplevelse. Förskolan ska alltid utreda om barnet blivit kränkt.  

Här tas hänsyn till barnens ålder. Det vanliga är att det inte är frågan om 

kränkande behandling men däremot snarast fråga om 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) 

1. Arbetet med genus, normkritik och likabehandling är ett pågående 

arbete som genomsyrar varje dag på Malmgården. Samtliga 

pedagoger har ökat sin medvetenhet kring detta. Vi har t.ex. haft 

regelbundna diskussioner kring dessa frågor på våra APT samt 

fredagsmöten. Detta har även resulterat i en gemensam plan som 

vi kallar ”Överenskommelser angående genusarbetet på förskolan 

Malmgården”. 

 

2. På höstterminens terminsmöten har samtliga hemvister synliggjort 

arbetet med likabehandling för vårdnadshavare. Där har vi 

beskrivit innehållet samt efteråt lagt ut planen på intranätet och 

hängt upp den på anslagstavlan tillsammans med våra andra 

styrdokument så att vårdnadshavarna har kunnat läsa och lämna 

sina synpunkter till oss.  

 

3. Samtliga hemvister har arbetat med START och STEGVIS som 

är ett verktyg för att främja social och emotionell utveckling. De 

yngsta barnen har arbetat med START där vi pratar om och lär 

oss känna våra känslor. Vi övar oss dessutom i turtagning, jobbar 

med ”vi-känslan” och samhörighet. Detta med syftet att alla 

kompisar ska bli sedda och bry sig om varandra. 
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4. De äldsta barnen på Malmgården har arbetat med Pernilla 

Stalfelts bok ”Alla barns rätt”. Med hjälp och inspiration av den 

har barnen aktivt arbetat med Barnkonventionen, bl.a. för att öka 

barnens medvetenhet om sina rättigheter. 

 

 
 

5. Vi inser att barnen inte har varit tillräckligt delaktiga i 

utformandet av förra årets Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Vi använder oss av våra barn råd och samlingar för 

att involvera barnen mer i Malmgårdens likabehandlingsarbete. 

  

När ett barn börjar på Malmgården så blir de delaktiga i förskolans 

värdegrundsarbete. Vår värdegrund uttrycker det etiska förhållningssätt 

som genomsyrar förskolan. Omsorg om och hänsyn till andra människor, 

egna och andras rättigheter, jämställdhet och rättvisa lyfts fram och 

synliggörs i verksamheten. Detta bl.a. genom pedagogisk dokumentation. 

Pedagoger och barn utformar tillsammans en miljö som är föränderlig. 

Fokus ligger på att skapa tillgänglighet för barnen. Barnen på 

Malmgården ska kunna ta egna initiativ utan att behöva få tillåtelse av 

pedagog. Vi tar även likabehandling och genusperspektiv i beaktning när 

vi utformar vår miljö. 

Vi arbetar ständigt med barnens emotionella utveckling. Vi tar hänsyn till 

barnens ålder och mognad när vi utformar den planerade verksamheten 

som är kopplad till likabehandling. På Malmgården ska samtliga barn 

känna sig trygga och våga ge uttryck för sina känslor. 
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Pedagogerna på Malmgården har fått kompetensutbildning i 

seminarieform med den övergripande rubriken ”Delaktighet, inflytande 

och meningsfullhet”, enhetens värdeord. Där har genusperspektiv och 

normkritik löpt som en röd tråd. Utbildningen har letts av Elisabeth Arnér 

och förskolechefen. 

Kartläggning  

1. När det sker förändringar i barngruppen bör det göras en 

barnkonsekvensanalys. Detta för att bedöma vilka konsekvenser 

ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet eller barnen.  

2. Hallen är en plats på förskolan där det ofta uppstår konflikter och 

situationer som upplevs som ”stökiga”. Detta gäller samtliga 

hemvister.  

3. I samband med utgång på kan det ske konflikter då många barns 

ska gå ut samtidigt och få pedagoger arbetar.  Det är svårt för 

pedagogerna att dels hinna hjälpa barn med påklädning, samt 

finnas tillgängliga för de barn som hunnit ut på gården. 

Analys av kartläggningen  

1. Pedagogerna har inte tillräcklig kunskap gällande 

barnkonsekvensanalys, det saknas även rutiner för hur och när 

dessa ska göras, samt vem som ska utfärda dem. Enligt skolverket 

är det huvudman som ansvarar för barnkonsekvensanalysen.  

2. Ofta ska hela barngruppen klä på sig (och klä av sig) samtidigt 

vilket leder till att många barn och vuxna samsas om en liten yta.  

3. Utgång sker oftast strax innan kl. 09.00 och efter mellanmålet. 

Eftersom många pedagoger arbetar deltid på Malmgården, är det 

färre pedagoger som finns till hands på morgnar och 

eftermiddagar.  
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Förskolans förebyggande arbete 

Utifrån den analys av kartläggningen som vi beskrivit kan vi generellt se 

att pedagogerna måste organisera verksamheten på så sätt att konflikter, 

stress och ”stökiga situationer” minskas. Till exempel genom att dela upp 

barngruppen i mindre grupper.  Alla barn bör inte klä på och av sig 

samtidigt. Istället bör man ”slussa” barnen i omgångar när på och 

avklädning sker.  

Vi ser dock behov av ökad samsyn hos såväl barn som pedagoger, när det 

kommer till vad likabehandlingsarbetet faktiskt innebär. Frågeställningar 

behöver lyftas och debatteras. Exempelvis, var går gränsen mellan 

kränkningar och acceptabelt beteende. Nätverket med Elisabeth Arnér har 

bidragit till att samtliga pedagoger har ökat sin medvetenhet kring frågor 

rörande barnsyn, människosyn och barns inflytande. Dessa frågor 

diskuteras under våra APT och fredagsmöten då vi reflekterar över hur 

och varför man agerar som man gör i situationer i verksamheten. 

 

Våra mål för nästa år: 

1. Alla barn på Malmgården känner sig sedda, respekterade och lika 

mycket värda. 

2. Vi fortsätter det pågående arbetet med genus och normkritik. 

 

3. Barn och vårdnadshavare ska involveras ytterligare i 

Malmgårdens arbete med dokumentet Plan mot diskriminering 

och kränkande behandling. 

Arbetssätt:  

1. Vi arbetar och tar hjälp av olika material (så som START och 

STEGVIS, Barnkonventionen m.m.) som främjar vårt arbete med 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I 

kvalitetspärmen har vi mallar, (Temperatur på barngruppen samt 

Kontaktbarometer), för att kunna kartlägga barnens status i 

gruppen och säkra att alla barn blir sedda. Dessa fyller vi i vid 

varje arbetslagsmöte. 
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2. Vi fortsätter att ta hjälp av den arbetsplan gällande genus och 

normkritik som samtliga pedagoger varit med och arbetat fram. På 

våra APT ska det finnas en fast punkt på dagordningen där dessa 

frågor behandlas och som bidrar till en ökad samsyn och ett 

språkbruk som Malmgården står för.   

 

3. På vårens terminsmöte tar vi upp vårt arbete med Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling som en viktig punkt. 

Planen finns tillgänglig på hemvisten, intranätet och stadens 

hemsida för vårdnadshavarna att ta del av den innan mötet så att 

vi kan diskutera den tillsammans. Under samlingar och barn råd 

kommunicerar vi pedagoger planen tillsammans med barnen. Vi 

inför även en förslagslåda där kan barnen komma med tankar och 

idéer kring deras rättigheter och möjligheter. Genom samtal, 

observationer och intervjuer med barnen kan vi se vilka 

kopplingar barnen själva gör till vårt arbete med Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. 

Uppföljning: Med hjälp av grundplanering, informationsbrev till 

vårdnadshavare, GUF, Självvärderingen WKI och Brukarundersökningen.  

Ansvar: Samtliga pedagoger på förskolan tillsammans med 

förskolechef/biträdande förskolechef.   

Genomförande av insatser 

Det vi har beskrivit ovan ska genomföras under året 2017 och på våra 

APT och arbetslagsmöten kommer vi följa upp hur arbetet går. 

Ansvarig för arbetet är förskolechefen. Alla medarbetare är ansvariga för 

att dagligen vara uppmärksam och ha det vi beskrivit i planen levande i 

arbetet med barnen tillsammans med enhetens pedagogiska 

utvecklingsledare.  

Genom att vara närvarande som pedagog, vid samtal med vårdnadshavare, 

barnintervjuer och under diskussioner vid våra arbetslagsmöten, är vi 

observanta på att upptäcka eventuella kränkningar, trakasserier och 

diskriminering. Vid upptäckt av detta dokumenteras och skapas en åtgärd 

för detta. Vid händelse av detta informeras alltid vårdnadshavare och 

förskolechef. Vi fyller i den aktuella blanketten ”Dokumentation för 

utredning av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier”.  
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Om en pedagog får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för 

kränkande behandling är hen skyldig att anmäla det till förskolechefen. 

Det gäller också om föräldrar berättar något för pedagogerna som deras 

barn har upplevt som kränkande på förskolan. Den skyldigheten gäller 

även mindre allvarliga händelser som återkommer trots att förskolan har 

satt in förebyggande åtgärder. Pedagogerna ska informera vårdnadshavare 

i den dagliga dialogen om det hänt något som ett barn kan uppleva som 

kränkande.  

När förskolechefen får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är denne skyldig att 

anmäla detta till avdelningschef på stadsdelsförvaltningens 

förskoleavdelning.  

Riktlinjer samt underlag för utredning av kränkande behandling finns 

tillgängligt på alla förskolor enligt nya mallar som kommit ut 2016. 

Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsplanen upprättas, revideras 

och följs upp inför varje årsskifte. 
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Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

 Pedagogernas delaktighet i arbetet: Pedagogerna är delaktiga 

vid revidering av Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling, en gång om året. På förskolans APT samt våra 

fredagsmöten finns det en återkopplande punkt till denna plan, en 

gång i veckan.  

 Barnens delaktighet: Barnen har varit delaktiga i diskussioner 

om Barnkonventionen och barns rättigheter. Vi arbetar 

kontinuerligt med att vara en bra kompis genom START och 

STEGVIS-materialet. När barnen uttrycker sina känslor tar vi 

pedagoger dem på allvar och vi tar upp händelser i nuet i 

vardagliga situationer. Vi skapar också olika forum för att barnens 

röster ska få bli hörda där vi bl.a. diskuterar olika saker, så som 

orättvisor etc.  

 Vårdnadshavarnas delaktighet: Vårdnadshavarna har fått 

tillgång till och uppmanats att ta del av planen inför 

terminsmötena. Vardagliga situationer diskuteras kontinuerligt 

med vårdnadshavarna, t.ex. vid lämning eller hämtning. Det sker 

ett samarbete mellan förskolan och vårdnadshavarna kring barnets 

bästa, vilket vi även diskuterar under terminens olika planerade 

samtal. Vi informerar i informationsbreven om vad vi håller på 

med just nu, med projekt och temaarbeten.  

Denna plan delas ut till alla anställda, samt till vikarier, efter den årliga 

revideringen eller när anställda börjar på förskolan. Vi har en pedagog 

som är speciellt ansvarig för att detta sker. 

Pedagogerna har ansvar för att kommunicera planen till barnen, t.ex. på 

samlingar. Planen går att hitta på förskolans intranät samt på anslagstavlan 

tillsammans med våra andra styrdokument.  

På terminsmöten och vid introduktionen informeras vårdnadshavarna om 

att planen finns och att det är ett viktigt dokument i verksamheten. I första 

hand uppmanas vårdnadshavarna och barnen att vända sig till sina 

närmaste pedagoger om deras barn är utsatt för kränkning/diskriminering, 

vi informerar även om att vårdnadshavarna har möjlighet att vända sig till 

förskolans chef.   

Vi går igenom planen på APT och fredagsmöten, samt på våra 

planeringsdagar. Där diskuterar och reflekterar vi över det som står och 

säkerställer att alla är väl införstådda med det som står i planen.  

 


