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Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2019 

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.  

 

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  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083
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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, könsöverskridande 

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/ 

 

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) 

 

Förskolans utvärdering beskrivs här:  

Under året har förskolans personal i olika forum lyft tankar och idéer om 

barn och kunskapssyn samt normkritik för att skapa samsyn i vårt 

förhållningssätt gentemot barnen. Vi är eniga i vårt synsätt men också 

medvetna om att ibland av vana säga eller agera utanför det som är vår 

överenskommelse. Det kan handla om att säga att barnen är “duktiga” eller 

att använda ett pronomen om djur osv. Vi pratar om hur vi kan påminna 

varandra i vardagen och ge varandra återkoppling direkt för synliggöra vårt 

språkbruk. 

Vi har fått möjlighet att medverka i ABC-kursen för pedagoger vilket 

ytterligare har gett oss redskap för att arbeta med vår samsyn och fördjupa 

våra kunskaper och förhållningssätt gentemot barnen. 

Diskutera:  

Var går gränsen 

mellan befogade 

tillrättavisningar 

och kränkande 

behandling? 
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På båda planen på förskolan har vi tydliga scheman för var varje pedagog 

ska befinna sig under dagen. Det skapar en tydlighet och garanti för att det 

finns en pedagog tillgänglig för barnen så att den pedagogiska miljön blir 

trygg, varje barn känner sig sedd och ges möjlighet att utmanas i 

lärandesituationer.  

Utifrån husmodellen har vi i arbetslagen och tillsammans med barnen 

utvärderat våra pedagogiska miljöer. Både barn och personal har utifrån 

”erfarenheter” lyft och påpekat hur rummen fungerar ur ett trygghets- och 

lärandeperspektiv. 

Tillsammans med barnen har pedagoger arbetat med kompissol och 

känslokort. Det skapar tillfälle för barnen att sätta ord på sin upplevelse i 

verksamheten och berätta om hur de upplever den. 

Föräldrar har genom föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal och 

dagliga samtal fått möjlighet att påverka och lämna synpunkter på 

verksamheten. 

 

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 

Alla barn i vår verksamhet ska känna sig trygga och få lika möjligheter för 

att utvecklas och lära på förskolan. 

Verksamheten ska vara tydlig, tillåtande, tillgänglig och skapa likvärdighet 

för barns lust och lärande. 

Förskolans pedagogiska miljö, pedagogernas förhållningssätt och mötet 

med vårdnadshavare och omvärld ska omfattas av denna värdegrund. 

2. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

I verksamheten skapar vi många tillfällen för att lyfta mänskliga rättigheter 

och arbetar för ett synsätt där våra olikheter gör oss starka och hur vi kan 

lära av varandra. Vi arbetar även utifrån mångkulturella kalendern där vi 

utifrån olika teman lyfter perspektiv och förhållanden i världen.  

Vi inventerar hela tiden det material vi erbjuder så att det ska vara berikande 

utifrån ett kulturellt perspektiv, t.ex. dockor med olika hudfärg, 
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utklädningskläder ska finnas med olika färger och vara könsneutrala eller 

representerat från båda könen. Vi arbetar med kompisregler och känslokort 

för att ge barnen en möjlighet att beskriva och samtala om vad som är viktigt 

för dem. 

Kön - Alla barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och 

intressen. Miljöerna på förskolan är utformade och tillgängliga för alla barn. 

Etnisk tillhörighet - Under året har vi lyft olika nationaldagar, pratat om 

länder, lyssnat på musik, dansat och lärt oss om olika kulturer och länder. 

Barn från olika länder/kulturer ska kunna känna stolthet för sitt ursprung. 

Vårdnadshavare uppmuntras och bjuds in för att sprida kunskap om olika 

språk och kulturer och stärka barnens mångkulturella tillhörighet. Vi får en 

god inblick i de språk och kulturer som finns kring barnen vid den årliga 

språkkartläggningen. I hallen möts man av hälsningsfraser på olika språk. 

På avdelningarna finns bildmaterial, böcker samt pedagogiskt lekmaterial 

som representerar olika hudfärg samt familjekonstellationer.  

Religion - Vi uppmärksammar olika högtider dels från barnens egen kultur 

samt kulturer som finns i vår omvärld. 

Funktionsvariation - Vi utvärderar våra miljöer och verksamhet för att 

säkerställa att alla våra barn har möjlighet att tillägna sig den på ett 

likvärdigt sätt. 

Vi utvärderar pågående vårt förhållningssätt och hur vi skapar likvärdighet 

för alla barn. Vi följer nära barnens utveckling och behov och arbetar med 

stöttande insatser när vi ser att enskilda barn behöver stöd för att inkluderas 

i verksamheten på ett likvärdigt sätt. 

Sexuell läggning - Vi använder oss av begreppen familj eller 

vårdnadshavare. Det är barnens definition av begreppet familj som gäller. I 

litteratur, teaterföreställningar och på dramainspirerade sångsamlingar får 

barnen upplevelse av olika familjestrukturer. 

Könsöverskridande identitet - Vi tänker på hur vi uttrycker oss och 

etiketterar barnen. Vi använder inte samlingsbegrepp som killar och tjejer 

utan tilltalar barnen som kompisar eller vid deras namn. Vi uppmuntrar 

barnen att klä sig som de vill eller att ta på sig olika roller i leken. Alla barn 

kan vara brandman, prinsessa, Bamse, mamma osv. Ingen roll ägs av ett 

kön. 

Ålder - Vi ser alla barn som kompetenta och arbetar för att alla barn ska 

kunna delta i de aktiviteter de vill vara med i. Verksamheten anpassas på 

ett sådant sätt att alla barn ges möjlighet att delta och vara självständiga 

utifrån sina förutsättningar.  
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1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Pedagogerna för samtal med och skapar forum för barnen där de kan 

diskutera tillvaron på förskolan, barns rättigheter samt utarbetar konkreta 

verktyg för hur alla aktivt kan ta ansvar för att alla ska trivas på förskolan.   

Pedagogisk dokumentation och mångfald av barnens intressen och 

förutsättningar är utgångspunkten i synliggörandet och utvecklandet av 

förskolans verksamhet.   

Pedagogerna för fortlöpande samtal med barnen kring trygghet, jämlikhet, 

jämställdhet, rättvisa, solidaritet och hur tillvaron på förskolan fungerar. 

Barnen har varit delaktiga i att ta fram gemensamma kompisregler och 

deltar i gruppstärkande aktiviteter.  

Barnen har varit delaktiga i kartläggning och utformning av de pedagogiska 

miljöerna som är tillgängliga för alla. 

 

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

Vårdnadshavare informeras om plan mot diskriminering och kränkande 

behandling vid inskolning och på förskolans olika forum för samverkan. 

Planen finns anslagen på förskolan och vårdnadshavarnas synpunkter har 

tagits tillvara bl.a. genom förskoleråd. Likabehandlingsarbetet lyfts också 

upp, beskrivs och konkretiseras på förskolan i temaarbeten, projekt och 

veckobrev.  Vårdnadshavare har också möjlighet att föra fram sina och 

barnens synpunkter på utvecklingssamtal och vid daglig kontakt med 

förskolans personal. 

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

Planen kommuniceras till alla medarbetare på arbetsplatsträff på förskolan 

i januari 2019. Planen finns också tillgänglig på förskolan och digitalt. 

Barnen informeras om att alla vuxna arbetar efter planen och delges de delar 

som direkt berör dem samt genom konkret arbete t.ex. gemensamma 

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

Familjerna informeras om denna plan via veckobrev, planen anslås på 

förskolan. Förskollärare i respektive arbetsgrupp ansvarar för det.  

Planen finns också tillgänglig på Stockholm.se/förskola 

Synpunkter på planen kan lämnas direkt till pedagogerna eller via mail till 

föräldrarådsrepresentanter eller direkt till biträdande förskolechef. 

 

1. Förskolans kartläggning 

Förskolans kartläggning utgår ifrån flera olika insatser bl.a. genom:  

• Organiserade och spontana samtal med barn och vårdnadshavare 

• Kartläggning av miljöer både inom-och utomhus enligt Husmodellen, 

med syfte att utreda var kränkningar kan ske 
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• Pedagogernas iakttagelser och reflektioner utifrån barngruppens 

sociala klimat, lekar och uppkomna konfliktsituationer  

• Vårdnadshavares synpunkter från utvecklingssamtal/ föräldramöten, 

förskoleråd samt dagliga samtal. 

• Barnskyddsronder och ev. incidenter i IA  

 

 

2. Förskolans beskrivning och analys av 
kartläggningen: 

Utifrån mycket goda resultat på förskole undersökningen 2018 kan vi se att 

de flesta vårdnadshavare upplever förskolan som en trygg och säker plats 

där barnen blir respektfullt bemötta och har lika möjligheter att utvecklas.  

Kartläggningen enligt Husmodellen visar att kränkningar i form av verbala 

uttryck, knuffar och slag kan inträffa främst i övergångssituationer där 

många barn rör sig samtidigt och i de situationer där de äldre barnen leker 

utan vuxens direkta ledning och närvaro. Bland de yngre barnen kan 

kränkningar också uppkomma i situationer när barnet upplever sig trängt-

och att andra kommer för nära 

Utifrån samtal med barnen upplever sig barnen mest kränkta i 

konfliktsituationer där samarbetet i leken inte fungerar, om en kompis säger 

dumma saker, bara går iväg, stänger någon ute från lek eller gör en illa.   
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Vi har haft fokus på normkritik och bl.a. reflekterat över och definierat hur 

vi tilltalar barnen i olika situationer. 

Vi har diskuterat och arbetat utifrån ABCs 5-1:a och skapat strategier för 

att hantera konflikter och utbrott hos barnen. Vi har även lyft skillnaden och 

gränsen mellan en befogad tillrättavisning och en kränkning.  

Vi har arbetat efter en lista med konkreta fokusområden varje vecka t.ex. 

inte svara åt barn, uppmärksamma samarbete eller STOPP- handen. 

Aktuellt fokusområde har också till viss del kommunicerats till barn och 

vårdnadshavare som involverats i arbetet. Det har, tillsammans med vårt 

långsiktiga värdegrundsarbete, resulterat i en öppen dialog kring lika 

behandling och större medvetenhet om arbetets betydelse bland förskolans 

personal. 

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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Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

Utifrån utbildningen ABC har förskolans personal diskuterat 

förhållningssätt gentemot barnen, analyserat och skapat handlingsplaner för 

att öka positiv uppmärksamhet i personalgruppen och därigenom lyfta goda 

förebilder. 

Förskolans personal har en god tillsyn och gör observationer av barnens 

vardagssituationer, lek och samspel. Pedagoger arbetar aktivt för och 

skapar handlingsplaner för att hjälpa barnen hantera olika situationer. 

Förskolans personal organiserar arbetet med barnen i mindre grupper för att 

kunna möta varje barn så bra som möjligt. 

Förskolans personal är aktiva och närvarande pedagoger i barnens lek och 

uppmärksammar förändringar i klimat och relationer i barngruppen.  

Förskolans personal reflekterar och för en kontinuerlig dialog i arbetslaget 

om iakttagelser, samspel i barngruppen och vidare utveckling av 

likabehandlingsarbetet.        

Förskolan arbetar efter Husmodellen för att förebygga kränkning. 

Förskolans personal för en aktiv dialog med barnen om trygghet, 

kamratrelationer och trivsel på förskolan.  Vi arbetar utifrån en kompissol 

där barnen själva får sätta ord på hur de tycker man ska förhålla sig mot 

varandra, vad de tycker om och om det finns sätt de ogillar. 

Vi lär barnen säga stopp genom att använda oss av STOPP-handen. 
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Förskolan för en aktiv dialog med vårdnadshavare om barnens trivsel på 

förskolan. Vårdnadshavare informeras om incidenter och hur vi har hanterat 

situationen. Tillsammans bestämmer vi ev. åtgärder eller förhållningssätt. 

Vi för anteckningar om en incident inträffar. 

Vi anmäler incidenter i IA och till förvaltningen på blankett 1. 

Förskolan erbjuder utvecklingssamtal 2 ggr/år med information om hur vi 

arbetar med förskolans värdegrund utifrån barnens förutsättningar.  

Mål: ökad pedagogisk närvaro och medvetenhet om vårt deltagande 

och förhållningssätt i barnens lek och aktiviteter. 

Medforskande 

Undervisande 

Förebyggande 

Arbetssätt: Gemensam litteratur om bl.a. undervisningsbegreppet 
och hur vi förankrar det i verksamheten. 

5+1: an från ABC kursen för pedagoger 

Uppföljning: Uppföljning sker på varje avdelningsmöte, då lyfter vi 

eventuella svårigheter, förändringar vi behöver göra, goda idéer mm. I april 

och november görs en djupare utvärdering av vilka resultat vi sett, utifrån 

utvärderingen görs en plan över hur vi går vidare 

Ansvar/vem? Avdelningsansvariga förskollärare 

När insatserna ska genomföras: Varje dag tillsammans med barnen både 

utom- och inomhus. 
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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 

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.    

 

 

                  _________________________ 

 

Mallen beslutad i förskolans ledningsgrupp 13 juni 2018 


