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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2018 

Sagan 

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

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling.  
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o Läroplanen  

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 en förälders 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 har inte 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 tas 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) 

Utvärdering av föregående års plan 

 Vi har synliggjort arbetet med likabehandling för vårdnadshavare 

genom att ta upp det på våra terminsmöten och kortfattat beskrivit 

innehållet. Inför terminsmötet la vi ut på intranätet så att 

vårdnadshavarna fick tillfälle att lämna in eventuella synpunkter. 

Likabehandlingsplanen finns även som papperskopia i varje 

hemvists hall. Vårdnadshavarna har inte lämnat in några 

synpunkter, men uttrycker att det är bra att vi har en plan mot 

diskriminering och kränkande behandling.  

 

 Vi har arbetat med START och STEGVIS som är ett verktyg för 

att främja social och emotionell utveckling och även arbetat med 

känslor med hjälp av materialet kring BABBLARNA. Vi 

kompletterar med handdockorna ”valpen och snigeln”, katten 

Kimochi och dockan Nema. 

  

 Vi arbetar med ”Trösthjärtan” där barnen sätter ord på hur man 

vill bli tröstad när de blir ledsna eller gör sig illa. Med hjälp av 

orden på hjärtana uppmuntrar vi barnen att se varandra och trösta 

varandra och fråga: ”Hur gick det? Vad behöver du?” Vi arbetar 

med att förstärka positiva handlingar och visualiserar detta med 

att samla färgglada kulor. 
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 Vi har nolltolerans mot våld och kränkningar av ett annat barn. 

När något händer samtalar vi alltid med alla parter som är 

involverade i konflikten och är noga med att alla får komma till 

tals. Vi strävar efter att barnen ska få en förståelse för att alla är 

med och bidrar till klimatet i gruppen.  

 

 Vi har ett arbete om Barnkonventionen som kommer att fortgå 

under hela terminen. Till hjälp använder vi ”Tio kompishäften 

baserade på barnkonventionen” av Linda Palm och Lisa 

Sollenberg. Häftena handlar om Igelkotten, Kanin och 

kompisarna får barnen utveckla förståelse för vikten av tolerans 

och respekt för andra människor och identifiera situationer, tankar 

och känslor i sina egna liv. Vi använder också boken ”Alla barns 

rätt” av Pernilla Stalfelt. 
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Främja barns lika rättigheter och möjligheter 

Från det att barnen börjar hos oss på förskolan så arbetar vi med de olika 

känslorna. Vi ritar känslorna, leker lekar med till exempel glada/ 

arga/ledsna bilder, lyssnar på musik som gör oss arg, glad, ledsen. Vi 

använder alla våra sinnen för att lära/känna igen grundkänslorna som en 

del av den sociala utvecklingen. Detta fortsätter vi med ända till barnens 

sista år på förskolan där vi fördjupar oss i känslorna och där vi även lägger 

till känslor såsom förvånad, rädd och avsmak. Barnen jobbar även med 

situationsbilder där man pratar om hur man löser problem, till exempel; 

vad man gör om man tycker olika eller vad man gör när någon upplever 

att man kanske inte får vara med i leken. 

Vi pedagoger använder hela tiden arbetet med känslorna färskt i vardagen. 

Exempel ”Hur ser Lars ut nu?” ”Ledsen”.   

 

 

Kartläggning  

Vi ser att det kan finnas stunder på gården där vuxna inte alltid har full 

överblick över barnens lek. Det är situationer där konflikter skulle kunna 

undvikas/avstyras om en vuxen finns bredvid för att hjälp till att lösa den 

uppkomna situationen. Det finns även ”döda vinklar” ute på gården där vi 

pedagoger inte har möjlighet att se barnen. 

Övergångar mellan olika aktiviteter kan vara känsliga för en del barn. 

Speciellt situationer där vi är många och det riskerar att bli rörigt, vilket 

kan leda till att barnen i dessa stunder hamnar i onödiga konflikter.  

Vi har sett att det vid hygienrummen saknas insynsskydd vid fönstren och 

att barnets rättighet att få vara privat inte riktigt kan garanteras. Även 

skötborden på spöket är placerade så att den som får ny blöja inte kan vara 

privat och i fred för dem som passerar på väg mot toaletten. 
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I gymnastiksalen har barnen fått leka själva i smågrupper. Vi upplever att 

tempot ofta blivit högt och det uppstår konflikter när en vuxen inte varit 

närvarande. 

Under tiden då pedagogerna måste ha sin rast kan det ibland bli bristfälligt 

med personal och den personal som är kvar med barnen hinner inte alltid 

vara överallt. 

Analys av kartläggningen  

Utifrån den kartläggning vi beskrivit kan vi se att vi vuxna måste fördela 

oss genomtänkt vid barnens utelek för att inte missa negativa situationer 

som kan uppkomma mellan barnen i leken. Vi behöver finnas nära och 

vara uppmärksamma på uttryck eller handlingar som inte är ok. 

Vid övergångar mellan olika aktiviteter är det viktigt att vi vuxna är väl 

organiserade, tänker på att inte flytta för många barn i taget och är noga 

med att förbereda barnen på vad som ska ske. När vi går ut och in på 

förskolan är det viktigt även här att vi är noga med att förflytta oss i små 

grupper. Vid rumsbyten, ute och inne, är det viktigt att vuxna alltid finns 

tillgängliga i de rum som är aktuella.  

I hygienutrymmet kan vi sätta upp insynsskyddande plast på fönstren för 

att förhindra insyn från gångvägen utanför. 

I gymnastiksalen ska en vuxen alltid finnas med och vägleda och stötta 

barnens lek. Vi delar upp dagarna och schemalägger tider för alla 

hemvister vilket vi vill ska leda till att gymnastiksalen används i större 

utsträckning till mer planerade aktiviteter där vuxna kan visa hur 

materialen kan användas. 

Varje arbetslag ansvarar för att planera sina raster så att tiden på 

avdelningen blir trygg och säker. Dessa lösningar anpassas till 

avdelningens verksamhet och barnens behov.   
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Förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling 

Våra mål för nästa år: 

 Alla barn känner sig lika mycket värda. 

 Alla barn känner sig trygga och säkra. 

 Vi är trevliga och måna om varandra. Visar respekt.  

 Vårdnadshavare involveras i likabehandlingsarbetet.  

 

Arbetssätt:  

 Vi kommer att arbeta utifrån bilder från boken ”Rätt lätt – om 

barnets rättigheter 1-6 år” av Susanne Svärd och Tina Landgren 

samt ”Tio kompisböcker baserat på barnkonventionen” av Linda 

Palm och Lisa Sollenberg, ”Alla barns rätt” av Pernilla Stalfelt 

och ”Barnkonventionen i en låda” av Unicef. 

 Vi arbetar med Start/Stegvis, ett verktyg för socialt och 

emotionellt lärande. Vi har bra förhållningssätt gentemot barn och 

varandra. Vi är förebilder och uppmärksammar barnens 

trevligheter.  

 Vi involverar vårdnadshavarna på höstens terminsmöte. 

Vårdnadshavarna erbjuds att läsa den innan och därefter 

diskuterar vi den tillsammans. Vi visar mallar från 

kvalitetspärmen som vi arbetar utifrån.  

 Vi har genusperspektiv för att motverka könsstereotypa normer 

och förhållningssätt. 

 

Uppföljning: Med hjälp av grundplanering, GUF, Självvärderingen och 

Brukarundersökningen.  
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Ansvar: Medarbetarna på förskolan i samarbete med barn och 

vårdnadshavare. Alla pedagoger arbetar dagligen med att synliggöra alla 

barn. Vi arbetar med mallarna i kvalitetspärmen där vi kartlägger barnens 

status i gruppen.  

Genomförande av insatser 

Det vi har beskrivit ovan ska genomföras under året 2018 och vi kommer 

att löpande på APT och ALM 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.  

Förskolans förebyggande arbete 

Utifrån det som vi kan se i GUF och brukarundersökningen och genom 

samtal med barn och vårdnadshavarna kan vi utläsa att barnen idag är 

trygga på förskolan och vi har en trivsam situation. 

Pedagogerna uppfattar också att trygghet och trivsel är väldigt god.  Vi 

fortsätter att arbeta vidare med att få alla medarbetare att prioritera och 

arbeta med övriga områden inom likabehandlingsarbetet - exempelvis 

allas delaktighet, genus, normkritiskt arbete.  

Genom nätverk med Elisabeth Arnér har samtliga pedagoger fått ta del av 

och diskutera barns inflytande, barnsyn och människosyn bl.a. för att 

reflektera hur och varför man agerar som man gör i situationer på arbetet. 

 

Upptäcka/utreda/Åtgärda 

Vi utreder, dokumenterar och observerar vad det är som händer. Kontaktar 

vårdnadshavare till samtliga parter. Vi tar till åtgärder vid misstanke om 

kränkande behandling. Vi fyller i den aktuella blanketten ”Dokumentation 

för utredning av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier”.  

Under 2018 har ingen dokumentation eller utredning om kränkning, 

diskriminering eller trakasserier inkommit till förskolechefen.  
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Ansvarsfördelning – anmälningsplikt 

Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsplanen upprättas, revideras 

och följs upp varje år. När förskolechefen får kännedom om att ett barn 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är denne skyldig att anmäla detta till avdelningschef på 

Förskoleavdelningen. 

Personal som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande 

behandling är skyldig att anmäla det till förskolechefen. Det gäller också 

om föräldrar berättar något för 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.  

Riktlinjer samt underlag för utredning av kränkande behandling finns 

tillgängligt på alla förskolor enligt nya mallar.  
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Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

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 och på så 

sätt blir de delaktiga och får påverka sin vardag. De uttrycker sina känslor 

och vi pedagoger tar dem på allvar. Vi skapar olika forum för att barnens 

röster ska få bli hörda. Diskuterar olika saker som orättvisor som dyker 

upp etc. Tar upp det i vardagliga situationer och när det händer.  

Vårdnadshavare har varit delaktiga i arbetet: Vårdnadshavarna har fått 

tillgång och uppmanats att ta del av planen inför terminsmöten där vi 

sedan diskuterat och tagit del av vårdnadshavarnas tankar och åsikter. 

Vardagliga situationer pratar vi med vårdnadshavarna om, i hallen eller 

ringer. Vi har sedan ett samarbete för barnets bästa. Vi informerar i 

informationsbreven vad vi håller på med just nu. Dokumentation på 

väggarna från ex. arbetet med barnkonventionen; barnens tankar 

synliggörs.  

Personalens delaktighet i arbetet:  

Vid revidering, en gång om året är vi delaktiga. Återkopplande punkt på 

förskolans APT samt våra avdelningsmöten en gång i veckan.  

Kommunikation 

Vårdnadshavaren är informerad om att de kan vända sig till samtliga 

pedagoger men i första hand de ansvarspedagogerna för respektive 

färggrupp om de är något de har synpunkter på till likabehandlingsplanen. 

Pedagogerna har ansvar för att kommunicera planen till barnen. Planen 

ska anslås på förskolans intranät, terminsmöte, anslagstavlan i 

pappersform, informationsbrev. Samtliga arbetslagsansvariga ansvarar för 

det.  

På terminsmöten och vid inskolning 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, vi informerar även om att vårdnadshavarna har 

möjlighet att vända sig till förskolans chef.   

Vi går igenom planen i personalgruppen på APT eller planeringsdag. Där 

diskuterar och reflekterar vi över det som står och säkerställer att alla är 

väl införstådda med det som står i planen. För vårdnadshavarna finns 

planen på förskolan, på vårt intranät och på stadens hemsida. Vi diskuterar 

även delar ur planen på våra terminsmöten. 

 


