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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2018 

FÖRSKOLAN PÄRLAN 

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 eller 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 2014:958)   

o Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer 

mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083 ändrad 

2011:681) 

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 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 

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

På Pärlan arbetar vi med ”likabehandlingsveckor”. Det innebär att vi 

startar upp varje termin med extra fokus i verksamheten på 

likabehandling. Under dessa två veckor arbetade vi mycket med 

gruppstärkande lekar där alla kände sig delaktiga och ”lyftes fram” i 

gruppen. Barnen gjorde ett kompisträd. Vi pratade om hur man kan vara 

en bra kompis på olika sätt. Vi sjöng kompis-sånger. Vi arbetade med 

forumteater och dramatiserade olika situationer från verksamheten som 

barnen fick komma med ideér och lösningar kring. Vi läste Stina Wirséns 

barnlitteratur om känslor och kompisar och tittade även på kortfilmerna. 

Det var bland annat ”Vems kompis?”, ”Vem är arg?” och ”Vem 

bestämmer?”. Pernilla Stalfelts bok ”Alla barns rätt” finns ständigt 

tillgänglig och läses och samtalas om kontinuerligt på förskolan. 

Den 21 mars ”rockade vi sockorna”. Alla som ville hade olika strumpor 

och vi samtalade om varför. Att olika är bra, att alla människor har lika 

värde och om flickan som införde ”rocka sockorna” och varför. 

Vi har arbetat med materialet ”Start och stegvis” som är ett verktyg när vi 

arbetar med empati och barns sociala utveckling. Med de yngsta barnen 

har vi arbetat med sånger, ramsor, litteratur och materialet ”Babblarna” på 

ett sådant sätt att empati och vänskap vävts in. Vi arbetade även med ett 

projekt kring känslor. 

Under vårterminen arbetade vi med materialet ”Stopp min kropp!”. Vi 

pedagoger hade diskussioner utifrån materialet. Vi pratade bland annat om 

att små barn har rätt att bestämma vem som ska byta blöja, i den mån det 
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går, och absolut om det är ny personal eller långvariga vikarier. Att man 

som ny pedagog frågar barnet: ”Får jag byta blöja på dig?”. Att de barn 

som kan till exempel får torka sig själva efter toalettbesök men önskar 

man hjälp får man naturligtvis det. Med barnen samtalade vi  bland annat 

om att man måste respektera varandra och att varje barn bestämmer om 

sin kropp. Att man bara får kramas om den andra vill. Att barn själva 

bestämmer om de vill krama eller sitta i knät hos vuxna. Att man får säga 

”Nej!”. Vi samtalade också om bra och dåliga hemligheter. Att bra 

hemligheter är något som känns bra i magen och om det inte gör det så får 

man alltid berätta för någon vuxen man litar på. 

Vi har arbetat med gruppsammansättning samt i möjligaste mån i mindre 

grupper för de barn som behövt arbeta extra med lekkoder. Vi har då 

hjälpt barnen i samspel och lek genom att tolka och beskriva vad som 

händer. 

En viktig del av arbetet med likabehandling är pedagogernas 

förhållningssätt. Att vi vuxna är förebilder och skapar ett demokratiskt 

och positivt klimat där barn och vuxna tillsammans försöker lösa 

konflikter som uppstår, lyssnar på- och hjälper varandra. Genom 

utbildning kring demokrati och barns inflytande som flertalet pedagoger 

på förskolan gått har vi fått möjlighet att ytterligare utveckla våra tankar. 

Vi pedagoger är närvarande i de olika sammanhang barnen befinner sig i. 

Det innebär att vi är fysiskt närvarande där barnen är, sprider ut oss så vi 

har uppsikt och kan vara delaktiga och observanta på barnens lekar. 

Det har inte varit någon anmälan till Skolverket under 2017.  

Främja barns lika rättigheter och möjligheter 
Det främjande 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 är 

annorlunda. Det kan också vara till exempel kompetensutveckling för 

personalen om diskrimineringsgrunderna.  

1. Förskolans vision/värdegrund 

Vi pedagoger på Pärlan har ett demokratiskt förhållningssätt som främjar 

alla barns lika rättigheter och möjligheter. Alla barn ska känna sig som en 

värdefull del av barngruppen samt känna att de har inflytande i sin vardag 

på förskolan och en meningsfull tillvaro. 
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2. Förskolans främjande arbete  

Med materialen ”Start och stegvis” som verktyg arbetar vi med empati 

och barns sociala utveckling. Vi arbetar med barnkonventionen och lyfter 

barns rättigheter. Vi läste och samtalade om Pernilla Stalfelts bok ”Alla 

barns rätt” samt arbetade med materialet ”barnkonventionen i en låda”. Vi 

startar upp varje termin med likabehandlingsveckor där vi lyfter och 

samtalar om olikheter, olika familjekonstellationer, funktionshinder och 

etniciteter. Vi uppmärksammar detta i litteratur och på samlingar. Vi 

arbetar även med fokus på att stärka vi-känslan i gruppen och en 

tillhörighet för alla barn. 

Barnen är delaktiga i utformningen av den pedagogiska miljön genom 

samtal och observationer. Vi har även ett medvetet genusperspektiv på 

miljön. Den ska vara tillgänglig, inbjudande, inspirerande och tillåtande. 

Pedagogerna har ett demokratiskt, tillåtande och empatiskt 

förhållningssätt. 

 

 

3. Förskolans kartläggning  

 På gården finns ett område runt huset där det kan vara svårt att ha 

uppsikt. 

 Vid övergångar kan det ibland bli ett högt tempo och svårt att 

hinna om en konflikt eller dispyt uppstår. 

 Vid tillfällen som till exempel raster, PUT-tider, utbildningar, 

nätverksträffar då vi är färre pedagoger finns det risk för att man 

inte räcker till hela barngruppen. 

 Om det är för få ordinarie pedagoger kan det finnas en 

säkerhetsrisk i att vikarier inte känner till ordinarie organisation, 

arbetsfördelning och barngruppens behov. 
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4. Förskolans beskrivning och analys av kartläggningen 

 Vi pedagoger sprider ut oss på gården och är 

rörliga för att ha uppsikt, samt kunna stötta 

barnen om konflikter uppstår. 

 Vid övergångar som till exempel in- och utgång 

ser vi till att inte bli för många i hallen. 

 Vi anpassar och organiserar efter pedagogstyrkan. 

 Vid frånvaro av ordinarie pedagoger omfördelar 

vi oss i huset efter barngruppernas behov. 

 Vi har också en plan för organisationen i fall 

många pedagoger är borta samtidigt. 

 

Förebyggande arbete 

5. Förskolans förebyggande arbete   

 På höstens terminsmöte lyfter vi likabehandlingsplanen och 

vårdnadshavarna får då en möjlighet att vara delaktiga i 

kommande revidering. 

 På utvecklingssamtalen har vi en dialog med varje 

vårdnadshavare kring barnens trivsel och upplevelse av förskolan. 

 Vid behov lägger vi in mindre projekt kring till exempel känslor 

och hur man är en bra kompis. 

 Likabehandlingsveckor. 
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Upptäcka/Utreda/Åtgärda 

Upptäcka: Personal kontaktar förskolechef om händelsen. Förskolechefen 

kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen.  

Utreda: Utred snarast upplevelser av kränkning utan att värdera.  

När personal misstänks ha kränkt/trakasserat barn ska förskolechefen 

alltid ansvara för utredningen.     

Dokumentera: Dokumentera gärna på förvaltningens blankett för 

”Dokumentation för utredning av kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier”.  

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

åtgärder på samma blankett. 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 anmälan till 

Skolinspektionen/Beo skrivs ett yttrande till Sociala delegationen. De 

föreslagna åtgärderna 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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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 i katalogen, utredning 

på blankett 2 och uppföljning på blankett 3 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. 

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   

Personal 

 Ny personal uppmanas att läsa likabehandlingsplanen. 

 Inför revideringen diskuterar vi likabehandlingsplanen på APT-

möten. 

Barnen 

 Barnen är delaktiga i likabehandlingsarbetet under 

likabehandlingsveckorna då extra fokus läggs på dessa frågor 

samt under hela året då verksamheten genomsyras av 

likabehandlingsplanen. 

Vårdnadshavare 

 På höstens terminsmöte bad vi alla vårdnadshavare att läsa 

igenom likabehandlingsplanen för kommande revidering. 

 Genom pedagogisk dokumentation, bildspel, informationsbrev 

och grundplaneringar har de fått information och insyn i hur vi 

arbetar med likabehandling. 
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Kommunikation  

 På terminsmöten informerar vi kort om likabehandlingsplanen 

och uppmanar vårdnadshavarna att läsa igenom den på nätet samt 

i förskolans hallar. 

 På likabehandlingsveckorna uppmärksammar vi på en mängd 

olika sätt barnen på arbetet kring likabehandling. 

 För att göra alla pedagoger på förskolan delaktiga i revideringen 

av likabehandlingsplanen diskuterar vi arbetet på APT-möten. 

 Nya pedagoger uppmanas att läsa igenom likabehandlingsplanen. 

 


