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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2018 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla 

barn i förskolan ska ha samma rättigheter – oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Med 

begreppet likabehandling menas att alla barn ska behandlas så att de har 

lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrunderna. 

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 likabehandlingsplanen 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 2016:828)   

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

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Stockholms stads förskoleprogram – framtidens förskola 
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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 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 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 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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vid barnets eller vårdnadshavarens upplevelse. Förskolan ska alltid utreda 

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

barnens ålder.  

När det gäller de yngre barnen härleds ofta incidenter till 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) 

Utvärdering av föregående års plan 
Genomfördes de åtgärder som föreslogs i förra årets plan? Är ni nöjda 

med resultatet? Vad behöver förbättras? 

 

1. Förskolans utvärdering beskrivs här:  
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Främja barns lika rättigheter och möjligheter 
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.  

2. Förskolans vision/värdegrund 

Här kan ni beskriva förskolans vision och värdegrund:  

På vår förskola skall alla känna sig trygga, vi möts med respekt och är 

alla delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar. 

Alla på förskolan skall verka för en trygg gemenskap och motverka 

trakasserier och kränkande behandling.  

 Vi är olika men lika bra! 

 

3. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

Beskriv hur ni arbetar främjande utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna och respekten för alla barns lika värde 

(motverka kränkande behandling). Koppla det gärna till förskolans 

värdegrund.  

Främja likabehandling oavsett kön 

Alla på förskolan både barn, vårdnadshavare och personal ska behandlas 

lika oavsett kön. Alla har olika förutsättningar, därför är det viktigt att alla 

behandlas likvärdigt. 

Uppföljning och utvärdering sker på APT under oktober 2018. 

Arbetssätt 

- Vi benämner barnen vid namn  för att undvika att sätta fokus på 

könstillhörighet. 

- Vi uppmanar barnen att benämna andra vid namn. 

- Vi arbetar för att utmana de stereotypa könsnormerna genom att göra allt 

material tillgängligt för alla och undviker leksaker som bygger på normen. 

- Vi skaffar sig mer kunskap kring likabehandling av kön bland annat 

genom att använda sig av litteratur, fortbildning och checklistor. 
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- Observationer av både barns och vuxnas göranden skall genomföras och 

diskuteras i arbetslaget för att kunna förändra vårt handlande. 

- Vi lyfter och diskuterar våra normer för att kunna utmana dem. 

- Vi uppmärksammar uttryck för normer och diskuterar med barnen. 

- Till hösten startas i enheten en lärgrupp kring genus. 

- Vi samtalar med vårdnadshavare när det blir aktuellt och framförallt vid 

föräldramöte. 

Ansvarig 

Arbetslagen är ansvariga för det dagliga arbetet. Läsombud och 

ledningsansvariga ser till att litteratur införskaffas. 

Datum när det ska vara klart 

Pågående arbete under läsåret 2018 

 

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 

Alla på förskolan både barn, vårdnadshavare och personal ska behandlas 

lika oavsett könsidentitet eller könsuttryck. Ingen ska kränkas på grund av 

kläder, utseende, val av lekar eller kamrater. 

Uppföljning och utvärdering sker på APT under oktober 2017. 

 

Arbetssätt 

- Vi är medvetna och påminner varandra om hur vi bemöter och tilltalar 

barnen, vårdnadshavare och varandra på ett normkritiskt sätt. 

- Vi uppmärksammar alla barnen utan att lägga någon värdering i detta 

och tänker på att inte kommentera utseende, kläder etc.  

- Observationer av både barns och vuxnas göranden skall genomföras och 

diskuteras i arbetslaget för att kunna förändra vårt handlande. 

- Vi lyfter och diskuterar våra normer för att kunna utmana dem. 

- Vi uppmärksammar uttryck för normer och diskuterar med barnen. 
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- Vi skaffar sig mer kunskap kring likabehandling av könsidentitet och 

könsuttryck genom samtal/diskussioner, böcker och artiklar. 

- Vi gör medvetna val kring vilken litteratur de presenterar för barnen. 

 

Ansvarig 

Arbetslagen är ansvariga för det dagliga arbetet. Läsombud och 

ledningsansvariga ser till att litteratur införskaffas. 

 

Datum när det ska vara klart 

Pågående arbete under läsåret 2016/2017. 

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet 

 

Mål och uppföljning 

Alla på förskolan både barn, vårdnadshavare och personal ska behandlas 

lika oavsett etnisk tillhörighet. På vår förskola har vi olika etnicitet och vi 

vill att alla ska känna sig lika välkomna. 

Uppföljning och utvärdering sker på APT under oktober 2017. 

 

Arbetssätt 

- Efter avslutad inskolning erbjuds vårdnadshavare med annat modersmål 

än svenska ett språksamtal för att prata om barnets språksituation och 

förväntningar. 

- I hallen har vi satt upp ordet välkommen på många olika språk bland 

annat de språk som finns representerade på förskolan. De skall uppdateras 

under hela året.  

- Vi använder oss av bland annat bilder, ett tydligt kroppsspråk och andra 

uttrycksätt för att öka mångfalden i kommunikation.  

- Vid behov används TAKK, teckenkommunikation som förstärkning av 

det talade språket. 

- Vi lyfter och diskuterar våra normer för att kunna utmana dem. 

- Vi uppmärksammar uttryck för normer och diskuterar med barnen. 



 Sida 7 (17) 

 

 

 

 

 

 

 

- Genom aktiva val av litteratur speglas den mångfald som finns på 

förskolan. Litteratur som speglar mångfalden ska uppdateras kontinuerligt 

under läsåret 2016/2017.  

- Vi har ett knytkalas i början av hösten då familjerna får ta med mat och 

vi äter tillsammans. Då uppmuntrar vi dem att dela med sig av sin 

matkultur.  

Ansvarig 

Arbetslagen och läsombuden är ansvariga för att skaffa litteratur. 

Datum när det ska vara klart 

Pågående arbete under läsåret 2016/2017. 

 

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning 

 

Mål och uppföljning 

Alla på förskolan både barn, vårdnadshavare och personal ska behandlas 

lika oavsett religion eller annan trosuppfattning. Det ska finnas utrymme 

för de familjer som vill uppmärksamma sina egna religioners olika 

högtider. 

Uppföljning och utvärdering sker på APT under oktober 2017. 

Arbetssätt 

- Vi ska ta fram litteratur kring olika högtider till exempel med hjälp av 

den mångkulturella almanackan. 

- Under språksamtalet har vårdnadshavarna möjlighet berätta om olika 

högtider/traditioner som uppmärksammas i hemmet. 

- Vi uppmärksammar barnens tankar och funderingar kring religiösa 

frågor till exempel när det är ett dött djur på gården. 

 

Ansvarig 

Arbetslagen är ansvariga för att ta fram litteratur kring högtider och 

ansvarar för att ta reda på vilka högtider som uppmärkssammas i hemmet. 

Även att samverka med vårdnadshavare kring deras högtider. 
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Datum när det ska vara klart 

Pågående arbete under läsåret 2016/2017. 

 

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning 

 

Mål och uppföljning 

Alla på förskolan både barn, vårdnadshavare och personal ska behandlas 

lika oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Våra lokaler 

ska vara anpassade för alla och vi ska vara lyhörda för det enskilda 

behovet. 

Uppföljning och utvärdering sker på APT under oktober 2017. 

 

Arbetssätt 

- Vi inventerar behovet av anpassning i förskolans miljö för inkludering. 

Till exempel bildschema, TAKK och fysisk tillgänglighet. 

- Vi utformar miljön och verksamheten utifrån de behov som finns hos 

barn, vårdnadshavare och personal. Det enskilda barnet ska stimuleras och 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och skall få de hjälpmedel som 

behövs. 

- Vi lyfter och diskuterar våra normer för att kunna utmana dem. 

- Vi uppmärksammar uttryck för normer och diskuterar med barnen. 

- Vi skaffar oss mer kunskap kring likabehandling av könsidentitet och 

könsuttryck genom samtal/diskussioner, böcker och artiklar. 

- Vi gör medvetna val kring vilken litteratur och vilka bilder som 

presenteras för barnen för att ha bilder och lekmaterial som innehåller 

personer med funktionsnedsättning. 

Ansvarig 

Förskolechefen är ansvarig för att miljön är framkomlig. Arbetslagen är 

ansvariga för att planera verksamheten. 
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Datum när det ska vara klart 

Pågående arbete under läsåret 2016/2017. 

 

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning   

Alla på förskolan både barn, vårdnadshavare och personal ska behandlas 

lika oavsett sexuell läggning. 

Uppföljning och utvärdering sker på APT under oktober 2017. 

 

Arbetssätt 

- Vi använder begreppen förälder eller vårdnadshavare vid skriftlig 

information i stället för att använda begreppen mamma och pappa. 

- Vi väljer aktivt barnens litteratur för att visa på mångfald.  

- Vi är med i leken för att tillföra normkritiskt tänkande även i leken. 

Exempelvis att även ett litet barn kan leka farmor eller stärka bilden av 

olika familjekonstellationer.  

- I samtal lyfter vi att man kan vara olika. 

Ansvarig 

Arbetslagen är ansvariga för att skaffa litteratur och att se till att den 

skriftliga informationen lever upp till målet. 

Datum när det ska vara klart 

Pågående arbete under läsåret 2016/2017. 

Främja likabehandling oavsett ålder 

Mål och uppföljning 

Alla på förskolan både barn, vårdnadshavare och personal ska behandlas 

lika oavsett ålder. Det ska inte läggas någon vikt vid åldern i personalens 

bemötande. 

Uppföljning och utvärdering sker på APT under oktober 2017. 

Arbetssätt 

- Vi har ett medvetet förhållningssätt och påminner varandra om hur vi 

bemöter och tilltalar barn, vårdnadshavare och varandra.  
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- Vi benämner grupper med namn i stället för åldersgrupp.  

- Inga barn benämns som ”småbarn”. Vi använder inte uttrycket ”du som 

är så stor ska väl inte…” 

- Vi tar hjälp av de kunskaper som barn besitter oavsett ålder genom att 

lära barnen att hjälpa varandra exempelvis vid påklädning. 

- Vi har ett förhållningssätt där alla barn är kompetenta och uppmuntras 

att försöka själva. 

Ansvarig 

Arbetslagen är ansvariga för det dagliga arbetet. 

Datum när det ska vara klart 

Pågående arbete under läsåret 2016/2017. 

Främjande arbete utifrån kränkande behandling 

Alla på förskolan både barn och personal ska få ökad kunskap om vad 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är. 

Uppföljning och utvärdering sker på APT under oktober 2017. 

Arbetssätt 

- Vi är närvarande, lyhörda och rörliga i de miljöer som barnen befinner 

sig i såväl inne- som utemiljöer. 

- Vi har ett medvetet förhållningssätt och påminner varandra om hur vi 

bemöter och tilltalar barn, vårdnadshavare och varandra.  

- Vi arbetar med att träna barnens empatiska förmåga i olika dagliga 

situationer. 

- Vi vägleder och stöttar barnen att själva kunna lösa konflikter så att de 

kan hitta egna verktyg för hur de kan vara en bra kompis.  

- Observationer av både barns och vuxnas göranden skall genomföras och 

diskuteras i arbetslaget för att kunna förändra vårt handlande. 

- Vi lyfter och diskuterar våra normer för att kunna utmana dem. 

- Vi uppmärksammar uttryck för normer och diskuterar med barnen. 

Ansvarig 

Pedagogerna på förskolan. 
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Datum när det ska vara klart 

Pågående arbete under läsåret 2016/2017. 

 

 

 

 

 

4. Kartläggning – förskolans kartläggning beskrivs här:  

Hur har kartläggningen gått till och vilka slutsatser om 

verksamheten drar ni utifrån kartläggningen. Vad visade 

kartläggningen att ni behöver jobba vidare med?  Sätt upp det som 

ett mål nästa år.  

 

 

 

 

 



 Sida 12 (17) 

 

 

 

 

 

 

 

Underlag för kartläggningen kan vara: 

o Organiserade och väl förberedda samtal med barn och personal 

om trygghet och trivsel. 

o Konfliktsituationer 

o Interna eller externa anmälningar  

o Vårdnadshavares/barns synpunkter 

o Utvecklingssamtal/föräldramöten med workshops/förskoleråd 

o RISK-incidenter och barnskyddsronder 

o Kartläggning av riskområden enligt HUS-modellen 

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? 
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5. Förskolans beskrivning och analys av kartläggningen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling  

6. Förskolan beskriver sina mål för nästa år här:    

Mål: 

Arbetssätt:  

Uppföljning: 

Ansvar: 

När insatserna ska genomföras:  

 

Förebyggande arbete 

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? 
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7. Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäcka/utreda/Åtgärda 

Upptäcka: Personal kontaktar förskolechef om händelsen. Förskolechefen 

kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen. En anmälan görs på 

blankett 1 som finns i Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

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).  

Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

Följa upp: Dokumentera också 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 

yttrande till Sociala delegationen. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   

Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att komma 

överens om att t ex kränkningar har upphört.    
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Har förskolan dokumenterat någon utredning om kränkning, 
diskriminering eller trakasserier under året? 

 

Ansvarsfördelning - anmälningsplikt 

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 förskolechefen. 

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 görs till Sociala Delegationen.    

Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

8. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  
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9. Här beskriver förskolan hur vårdnadshavare har varit 
delaktiga i arbetet:  

 

 

 

 

Beskriv hur vårdnadshavarna varit delaktiga i likabehandlingsarbetet och 

tagit del av planen.  

Kommunikation 

Planen ska innehålla rutiner för när och hur informationen ska spridas till 

personal, vårdnadshavare och barn. Barn och vårdnadshavare ska veta 

vem man vänder sig till på förskolan om ett barn/vårdnadshavare anser att 

ett barn är utsatt för kränkning/diskriminering och vilka rutiner som 

gäller.  

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