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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 

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. 
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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 

vid barnets eller vårdnadshavarens upplevelse. Förskolan ska alltid utreda 

misstanke om att barnet blivit kränkt.  Här tas 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) 

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

En kartläggning av likabehandlingsarbetet på förskolorna har gjorts 

kontinuerligt under läsåret som har varit. Utifrån den har verksamheten 

fått kännedom om sina styrkor och svagheter i arbetet med 

likabehandling.  

Vi ser att förskolan har blivit bättre på att involvera vårdnadshavare i 

likabehandlingsarbetet på förskolan.  Detta genom att bland annat 

involvera föräldrarna i diskussioner på föräldramöten om diskriminering 

och kränkande behandling. Vi kommer framöver vid inskolning 

introducera Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 

vårdnadshavare. 

Pedagogernas gemensamma reflektion har handlat om personalens 

förhållningssätt på förskolan men vi kommer 2018 lägga ännu mer tid på 

detta.  

Förskolan måste bli ännu bättre på att involvera barn i 

likabehandlingsarbetet. Detta planerar göras genom att kontinuerligt spela 

upp teater/dramatisering för barnen om konflikter mm med diskussioner 

efteråt. 

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.  

2. Förskolans vision/värdegrund 

Här kan ni beskriva förskolans vision och 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 och 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. 
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3. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

Beskrivning hur förskolan arbetar främjande utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna och respekten för alla barns lika värde 

(motverka kränkande behandling).  

Utvecklingssamtal två ggr/år med dialog om hur vi arbetar med förskolans 

värdegrund utifrån barnets förutsättningar samt om barnets trivsel och 

trygghet. 

Föräldramöten två ggr/år med information om hur vi arbetar med 

förskolans värdegrund allmänt på förskolan. 

Barnsamtal/Barnobservationer/Pedagogisk dokumentation om barnets 

trivsel, trygghet och utveckling på förskolan. 

Verkstadsarbete – Utifrån våra ledord Tydlig, Tillåtande, Tillgänglig som 

skapar Likvärdighet och Lust till att Lära.  

Basgruppsreflektion – fokus är på varje barns välmående, trygghet och 

utveckling på förskolan.  

Arbetslagsmöten- med fokus på värdegrund och reflektion om 

pedagogernas förhållningssätt och barn som behöver extra stöd.  

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?   

• Regelbundna planerade samtal med personal, barn och föräldrar för att 

följa upp förskolans värdegrundsarbete. Synpunktshantering på förskolans 

veckomöte.  

• Genomgång av inträffade konflikter, incidenter, enkäter och 

självvärderingar samt barnskyddsronder.  

• Genomgång av förskolans material, rutiner och regler för att se om det 

finns strukturellt diskriminerande inslag. Kartläggning av riskområden 

med hjälp av Husmodellen.  

• Utveckling av förskolans verkstäder utifrån ledord Tydlig, Tillåtande, 

Tillgänglig som skapar Likvärdighet och Lust för att Lära. 
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5. Förskolans beskrivning och analys av kartläggningen: 

 Vi ser att förskolan har blivit bättre på att involvera vårdnadshavare i 

likabehandlingsarbetet på förskolan. 

Vi ser att förskolan blivit bättre på att involvera barnen i 

likabehandlingsarbetet genom att exempelvis göra gemensamma 

kompissolar, basgruppsvis. Dock behöver vi arbeta mer med detta mer 

och kommer under 2018 ha teatersamlingar om konflikthantering, etc med 

efterföljande diskussioner med barnen.  

Den gemensamma reflektionen bland pedagogerna har handlat om 

personalens förhållningssätt på förskolan.  

Förskolan måste lägga ner mer tid på att fortsätta med att fördjupa och 

utveckla det gemensamma förhållningssättet bland pedagogerna genom 

gemensamma reflektioner.  

Förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling  

6. Förskolan beskriver sina mål för nästa år här:    

Mål: Att alla barn känner sig trygga och får lika möjligheter att 
utvecklas och lära på förskolan.  

Arbetssätt: Verkstadsarbete utifrån förskolans värdegrund, 
pedagogisk dokumentation, reflektion med vårdnadshavare, 
barn och pedagoger kring förskolans värdegrund och 
likabehandlingsarbete.  

Att genomföra husmodellen i tre steg. Personalen gör 

husmodellen och därefter barnen. Under VT 2018 första 

föräldramöte kommer även föräldrarna att få genomföra 

husmodellen för att förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling.   
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Uppföljning: december 2018  

Ansvar: Förskollärare tillsammans med biträdande 
förskolechef  

När insatserna ska genomföras: vt 18 och ht 18 

Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet utgår från analys av kartläggningen av den 

tidigare planen och händelser som inträffat under året – till exempel 

incidenter i RISK/IA. Vad visade kartläggningen att ni behöver jobba 

vidare med som mål i nästa års plan?   

7. Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

Utvecklingssamtal och barnsamtal två ggr/år med information om hur vi 

arbetar med förskolans värdegrund utifrån barnets förutsättningar. 

Bagruppsreflektion- med fokus på varje barns trivsel och trygghet på 

förskolan.  

Arbetslagsmöten- med fokus på värdegrund och reflektion om 

pedagogernas förhållningssätt och barn som behöver extra stöd.  

Föräldramöten två ggr/år med information om hur vi arbetar med 

förskolans värdegrund. 

Veckomöten för att kontinuerligt nå ut till alla medarbetare och hålla 

likabehandlingsplanen levande. 

Genom självvärderingsverktyg såsom Kvalitetsindikatorn, GUF samt 

Förskoleundersökningen. 

IA- rapportering och barnskyddsronden 

Utveckling av våra pedagogiska miljöer/verkstäder som skapar tydliga 

ramar för hur likabehandlingsplanen måste följas. Alla barn får samma 

möjligheter. 

Husmodellen, som ger indikationer på trygga och mindre trygga platser i 

förskolans miljö. Kartlägga den inre och yttre miljön, dagsrutiner och 

material ur en likabehandlings -och normkritiskt perspektiv. Vad och när 

kan en kränkning ske? 

Diskussioner och handledning i små arbetslag kring konflikter/ 

konflikthantering och vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär. 
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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”.  

Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

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.    

Har förskolan dokumenterat någon utredning om kränkning, 
diskriminering eller trakasserier under året? 

Förskolan har inte 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 i katalogen, utredning 

på blankett 2 och uppföljning på blankett 3 i katalogen ”Anvisningar, 

mallar och listor”. 
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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   

8. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Pedagogisk dokumentation – mångfald av barnens intressen och 

förutsättningar är utgångspunkten i synliggörandet och utvecklandet 

av förskolans verksamhet. 

Samtal/Litteratur/aktiviteter kring känslor, vänskap, hur man bemöter 

varandra  

Varje grupp på förskolan har tillsammans med barnen skapat en 

kompissol där barnen själva har kommit fram till hur man är en bra 

kompis.  

Barnen uppmanas i den dagliga verksamheten att hjälpa varandra och 

att berätta för pedagogerna på förskolan om de upplever sig illa 

behandlade.  

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

Vardaglig dialog – hur barnets dag har varit gällande trivsel, lek och 

kamratskap 

Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal – samtal kring hur barnet trivs på 

förskolan 

Föräldramöten 

Dialog Förskola Hem 

Husmodellen 

Veckomöte – synpunkter   
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10. Här beskriver förskolan hur personalen har varit 
delaktiga i arbetet:  

Arbetslagsmöten -reflektion 

Basgruppsreflektion – fokus på varje barns trygghet, trivsel och 

utveckling på förskolan 

Dialog på Utvecklingsdagar 

Veckomöte - synpunkter 

Ledningsgruppsmöten – Dialog 

 

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.  

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

• Föräldramöte 

• Anslagstavlorna 

• Arbetslagsmöte 

• Förebild – pedagogernas förhållningssätt 

 


