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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2018 
  

Inledning 

Följande plan har upprättats som stöd för barn, personal och 

vårdnadshavare på förskolan Rosen. Denna plan ska ligga till grund 

för arbetet med värdegrunden i förskolan. Planen ska diarieföras vid 

förvaltningen.  

 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. 

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

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och 

ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för 

någon form av kränkande behandling.  

Det demokratiska uppdraget är grunden för verksamheten i 

förskolan. Vi ser värdet i att vi är olika och ser olikheter som en 

tillgång. All planering, alla aktiviteter och all utvärdering 

genomförs på ett sätt som präglas av respekt för allas lika värde. Vi 

är en arbetsplats för både barn och vuxna och handlingsplanen för 

likabehandling är en del av det systematiska arbetsmiljöarbete vi 

bedriver på förskolan Rosen.  

  

Bestämmelser som styr 

Barnen i förskolan får inte utsättas för kränkande handlingar, 

diskriminering och trakasserier. För att förhindra, förebygga och 

skapa handlingsberedskap om det skulle inträffa, regleras kränkande 

handlingar i skollagen 6 kap samt förbud mot diskriminering och 

trakasserier i diskrimineringslagen (2008:567).  

 

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom 

förskolan och skolan 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. Lagarna 

omfattar all personal som kommer i kontakt med barn det vill säga 

även till exempel köks- och städpersonal. Förskolechefen ansvarar 

för att likabehandlingsarbetet genomförs och att 

likabehandlingsplan upprättas och följs upp varje år. Skadestånd 

kan utgå till den som diskriminerats/kränkts, om personalen i 

förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen.  
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Det är stadsdelsnämnden som ansvarar för att personalen fullgör 

sina skyldigheter enligt skollagen och diskrimineringslagen. 

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan till Statens skolinspektion 

eller Diskrimineringsombudsmannen. Skolinspektionen och barn- 

och elevombudet (BEO) har tillsynsansvar för bestämmelserna i 

skollagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn 

av bestämmelserna i diskrimineringslagen.  

 

Vad är diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling? 
 

Diskriminering  

Diskriminering är när huvudmannen, personalen eller 

vårdnadshavare 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, 

könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.  

Bristande tillgänglighet är nu 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. 

Diskrimineringslagen 2008:567   

 

Trakasserier 

Trakasserier är när personal, barn eller vårdnadshavare kränker ett 

barns värdighet och kränkningen har samband med 

diskrimineringsgrunderna. Det är trakasserier även när ett barn 

kränks på grund av en vårdnadshavares sexuella läggning, 

funktionsnedsättning med mera. 
 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är när personal, barn eller vårdnadshavare 

kränker ett barns värdighet, men kränkningen har inte samband med 

någon diskrimineringsgrund. 

 

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:  

 fysiska (slag, spott, knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn, nedsättande tilltal, 

ryktesspridning) 

 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon kommer) 

 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier, sociala medier) 
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 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan 

skada eller obehag) 

 

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.   

Exempel på tänkbara händelser finns i ”En handledning för att 

utforma en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling i 

förskolan”. Den är utgiven av DO, BEO och Skolinspektionen. En 

handledning från DO – ”Lika rättigheter i förskolan”. 

Handledningarna och Allmänna råd finns också bland 

stöddokument på Södermalms intranät. 

 

Utvärdering av föregående års plan 

Vi har under 2016 arbetat med barnens förståelse att saker och 

händelser kan väcka olika känslor hos olika människor. Vi arbetade 

utifrån en bok som heter Rätt Lätt – Om barnets rättigheter 1 till 6 

år av Susann Swärd och Tina Landgren. Vi läste i boken och 

diskuterade de olika bilderna tillsammans med barnen för att lyfta 

deras olika uppfattningar av samma bild. Vi arbetade även med 

emojis för att barnen skulle få öva på att sätta ord på vilken känsla 

som kom upp och deras mående för dagen.  

Förbättringsåtgärder: 

- Mer systematiskt lägga ut veckans information om barnrådet och 

arbetet med likabehandlingsplanen på Instagram och därmed 

tillgängliggöra dessa för vårdnadshavarna. 
 

Främja barns lika rättigheter och möjligheter 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska 

genomsyra förskolans verksamhet. Omsorg om och hänsyn till 

andra människor, egna och andras rättigheter, jämställdhet och 

rättvisa lyfts fram och synliggörs i verksamheten. Det främjande 

arbetet är förskolans värdegrundsarbete. Det kan också vara 

kompetensutveckling om likabehandlingsarbete och 

diskrimineringsgrunderna, tillgång till böcker, pedagogiskt material 

och utformning av förskolans miljö med fokus på likabehandling. 

Syftet med det främjande arbetet är att skapa en trygg förskolemiljö 

och förstärka respekten för allas lika värde – att skapa ett gott 

socialt klimat. Genom att ha ett reflekterande samtal med varandra 

– både barn och vuxna – om vårt språkbruk, värderingar, bemötande 

osv. förebygger vi diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Vi arbetar hela tiden för en gemenskap och stark 

kamratskap på förskolan Rosen. 
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För personal och vårdnadshavare har ett förväntansdokument 

skrivits, vad vårdnadshavarna kan förvänta sig av personalen och 

vad kan personalen förvänta sig av vårdnadshavarna. Det främjande 

arbetet bedrivs i det vardagliga arbetet på förskolan Rosen. 

Förskolan Rosen ingår i Västra Söders förskolor där vi har en 

friskvårdgrupp, ett matnätverk, kompetensutvecklingsgrupper med 

fokus på barns inflytande och demokrati i förskolan. I nätverken har 

frågan om likabehandling utifrån olika perspektiv en central plats. I 

friskvårdsgruppen arbetar vi för en hälsosam arbetsplats genom att, 

ur olika synvinklar, utveckla medarbetarnas kunskaper om vad som 

kännetecknar en god arbetsmiljö, hur var och en kan bidra till 

arbetsplatsens klimat och genom att initiera olika aktiviteter så som 

stegräknartävlingar där vi tävlar i lag, sociala aktiviteter för 

personalen på förskolan. I kompetensutvecklingsgrupperna 

diskuterar vi demokrati och barns inflytande med fokus på 

förskolans uppdrag utifrån LPFÖ 98, rev 2010. I matnätverket 

arbetar vi med köket som ett pedagogiskt rum, matkvalitet, olika 

traditioner och matkulturer. Utvecklingsarbetet i alla nätverk sprids 

och förankras på förskolorna genom arbetsplatsträffar (APT), 

arbetslagsmöten (ALM) och planeringsdagar. 

 

Kartläggning och analys  

På förskolans arbetsplatsträffar diskuteras regelbundet hur arbetet 

fortskrider i enlighet med alla styrdokument. Vi diskuterar och 

reflekterar för att upptäcka eventuell strukturell diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling. På varje 

arbetslagsplanering används ett material där läget i barngruppen och 

förskolans miljöer utvärderas. Det är ett arbete som förebygger att 

något barn utesluts ur gruppen, att något barn får för lite 

vuxenkontakt, att förskolans miljöer inte bidrar till att något barn 

inte kan använda sina förmågor. Om vi ser något problem beslutas 

de i arbetsgruppen hur de ska följas upp utifrån en åter/ 

handlingsplan. 

 

Analys av kartläggningen 

Vi analyserar kartläggningen genom att ha regelbundna 

diskussioner och reflektioner på förskolornas APT och på våra 

arbetslagsmöten. 

 

Förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling  
 
Vi kommer att fortsätta med samma mål under 2018 som 2017 då vi anser 

att vi behöver fortsätta arbetet med målen. 

Våra mål för nästa år:  
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- Alla barn känner sig lika mycket värda.  

- Vi är trevliga och måna om varandra. Visar respekt.  

 

Arbetssätt: Vi kommer att fortsätta att arbeta utifrån bilder från 

boken Rätt Lätt – Om barnets rättigheter 1 till 6 år av Susann Swärd 

och Tina Landgren. Vi kommer att diskutera hur det känns i olika 

situationer och hur vi kan göra för att det ska kännas (ännu) bättre. 

Vi kommer även att introducera materialet ”Stegvis” för de äldsta 

barnen. 

 

För de allra minsta introducerar vi materialet ”Start” för att ge 

barnen bilder som beskriver bland andra känslorna glad och ledsen. 

Vi kommer även att arbeta med STOPP-handen och vad den 

innebär för att barnen ska få ett verktyg för att kunna säga ifrån om 

barnet inte vill.  
 

Vi hälsar på alla på förskolan med positivitet och glädje. Vi visar 

respekt för alla som rör sig inom förskolans väggar och bemöter 

dem på ett värdigt sätt. Säger Hej! när vi kommer till förskolan och 

Hej då! när vi går. 

Uppföljning: Vi följer upp detta på utvecklingsdagen i maj, då 

utvärderar vi arbetet med hjälp av WKI och 

förskoleundersökningen. Vi utvärderar även arbetet hittills och 

utvecklar målen inför kommande år. 

 

Uppföljning november 2017: Vi har till viss del använt oss av 

materialet nämnt i arbetssätt (2017). Vi väljer att ha samma mål 

2018 för att vi känner att det finns behov av fortsatt arbete med 

målen. Vi väljer även att introducera materialet ”Stegvis” för de 

äldre barnen under 2018, för att fördjupa arbetet med allas lika 

värde och uppmärksamma känslor och vad som händer i kroppen 

vid olika känslor. De yngsta barnen introduceras till materialet 

”Start.”  

Ansvar: Alla pedagoger ansvarar för att arbetet genomförs. 

När insatserna ska genomföras: Vårterminen 2018 

 

Förebyggande arbete 

De äldsta barnen kommer att göra brainstorming scheman med 

utgångspunkt i boken Rätt Lätt. Utifrån frågor som exempelvis: Vad 

kan jag göra för att vara en bra kompis för kamraterna på förskolan? 

Vi har även barnråd med de äldre barnen på förskolan, vi anpassar 

upplägget efter ålder och behov. Vi arbetar även med att uppmuntra 
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barnen att säga ifrån själva med hjälp av Stopp-handen och att säga 

till en fröken om de vill ha stöd i att säga nej till kompisar av olika 

skäl. 

 

Om en incident skulle uppstå så arbetar vi utifrån följande frågor: 

Vad har hänt?  

Hur ofta?  

Hur länge?  

Var?  

Vilka är de inblandade?  

 

Hur upplever barnet det och vad har han/hon för önskemål?  

All personal ska vara tydlig och visa att kränkningar är fel och 

oacceptabla. All personal ska skapa förtroende och alltid 

dokumentera händelsen i RISK-dokumentationsboken som finns på 

förskolan. 

 

Insatser och åtgärder  
När personalen får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för 

kränkande behandling är personalen skyldig att anmäla det till 

förskolechefen. Det gäller också om vårdnadshavare berättar något 

till personalen som deras barn har upplevt som kränkande på 

förskolan. Förskolechefen är skyldig att anmäla händelsen vidare 

till avdelningschef på förskoleavdelningen. Den skyldigheten gäller 

även mindre allvarliga händelser som återkommer trots att förskolan 

har satt in förebyggande åtgärder.  

Anställda i förskolan ska informera vårdnadshavare i den dagliga 

dialogen om det hänt något som ett barn kan uppleva som 

kränkande.  

 

Utredningen inleds med samtal med den som varit utsatt och den 

som utövade kränkningen om vad som hände och vilka som var 

inblandade. Utredningen bör vara allsidigt belysande vad det gäller 

vad som inträffat och omfatta både den som kan ha eller har utövat 

kränkningen och den som blivit utsatt.  

När ett barn kränker ett annat barn bör två personal vara närvarande 

vid samtalet. En leder samtalet och den andre antecknar. Om något 

av barnen går på en annan förskola ska förskolechefen på den 

förskolan kontaktas.  

 

När personal misstänks ha kränkt barn ska förskolechefen alltid 

ansvara för utredningen och denna dokumenteras. 

 

Utredningen ska syfta till att få reda på kränkningens karaktär och 

ska sedan ligga till grund för vilka åtgärder som ska vidtas. Därför 

är det viktigt att vara medveten om: Förskolan ska ha tolerans för att 
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olika personer kan ha olika versioner och reagera på olika sätt. 

Förskolans personal ska vara goda lyssnare och upphämta 

information, själva förhålla sig objektiva. Den som har ansvar för 

utredningen ska samla in information och aldrig inta en medlarroll.  

 

Utredningen ska kännetecknas av hänsyn till den utsatte och övriga 

inblandade. Utredningen bör söka och analysera orsakerna till den 

uppkomna situationen.  Utgångspunkten vid en utredning på 

förskolan Rosen är att alltid ta hänsyn till den utsattes upplevelse av 

kränkningen och personalen skall först lyssna på det barn som tar 

kontakt. Om det är ett annat barn än den som tagit första kontakten 

som är utsatt ska det utsatta barnet kontaktas. 

 

Vårdnadshavare till de barn som är inblandade ska snarast 

informeras. Vårdnadshavare måste få förtroende för att förskolan 

handskas med situationen på ett professionellt sätt och att de har en 

naturlig roll vid utredningen. All personal som fått kännedom om 

kränkningen ska noga dokumentera vad som sägs ha inträffat och 

göra en bedömning (gärna med hjälp av kollega) av kränkningens 

grad och agera utifrån detta.  

 

Om händelsen har varit av mindre allvarlig art kan det räcka med en 

enkel utredning. I komplicerade fall blir utredningsskyldigheten mer 

långtgående. Ta ställning till om anmälan även ska göras externt? 

(Till exempel till socialtjänst, polis, Arbetsmiljöverket, facklig 

organisation). Den typen av incidenter hanteras enligt andra 

rutiner som framgår i krispärmen (flik 6) – oro för att barn far 

illa.  
En vårdnadshavare som inte tycker att förskolan gjort tillräckligt för 

att komma tillrätta med barnets problem kan göra en anmälan till 

Skolinspektionen eller Diskrimineringsombuds-mannen. 

Anmälningar till Skolinspektionen eller 

Diskrimineringsombudsmannen ska anmälas till 

stadsdelsnämnden när de har kommit till förvaltningens 

kännedom. 

 

Har förskolan dokumenterat någon utredning om kränkning, 

diskriminering eller trakasserier under året? 

Nej 

 

Ansvarsfördelning – anmälningsplikt 
Förskolechef  

Förskolechef är skyldig att anmäla om barn är utsatt för 

kränkning/diskriminering till chefen för Förskoleavdelningen i alla 

sammanhang.  

  



 Sida 8 (9) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Personal   

När personal får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling/diskriminering är hen skyldig att anmäla 

händelsen till förskolechefen där pedagogerna i samråd anser att det 

är anmälningsbart.  

 

Avdelningschef 

Avdelningschef är skyldig att anmäla händelsen till 

stadsdelsnämnden som är ytterst ansvarig.  

 

Barn, vårdnadshavare och personals 

delaktighet   
  

Barns delaktighet  

Barnen har varit delaktiga i utformningen av likabehandlingsplanen 

men den följs även upp och ses över tillsammans med barnen 

kontinuerligt på barnråden. Omfattningen av barnens deltagande i 

arbetet med likabehandlingsplanen anpassas efter deras ålder och 

mognad. I samtal, observationer, intervjuer och samlingar pratar vi 

om barnens rättigheter och fångar upp vilka kopplingar barnen 

själva gör till sin vardag på förskolan. Vi synliggör arbetet med 

likabehandling för barn, personal och vårdnadshavare genom vår 

likabehandlingsvägg, som barnen har diskuterat fram under sina 

barnråd i samråd med pedagogerna. De har fått välja ut bilder och 

text som laminerats och satts upp på väggen för att materialet ska 

finnas tillgängligt och barnkonventionen tydliggörs för alla barn på 

förskolan.     

 

Vårdnadshavares delaktighet  

Vårdnadshavarna är delaktiga i samtal om hur barnen trivs på 

förskolan, vilka de helst leker med och varför, både dagligen, i 

utvecklingssamtal. I utvecklingssamtal och på våra dialogmöten 

diskuteras också förskolans värdegrund och likabehandlingsarbete.  

 

Medarbetarnas delaktighet  

Diskussioner i arbetslagen utifrån bland annat barnobservationer, 

pedagogisk dokumentation och samlingar. Personalen utvärderar 

sitt arbetssätt utifrån målen i den tidigare likabehandlingsplanen för 

att komma fram till våra utvecklingsområden. 

 

Kommunikation – hur? 
Likabehandlingsplanen delas ut till alla anställda efter den årliga 

revideringen eller när den anställda börjar på förskolan. Den finns 

tillgänglig för vårdnadshavarna på förskolans intranät och på 

förskolans anslagstavlor.  
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Uppföljning och utvärdering  

Likabehandlingsplanen för 2017 kommer att följas upp och 

utvärderas på våra APT/ALM under året och analysen återkopplas 

till föräldrarna under höstens terminsmöte. Därefter kommer 

förskolan att besluta om nästa års mål. 
 

Länkar: 

www.skolinspektionen.se 

www.do.se 

 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.do.se/

