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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 
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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.  

 

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 
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vid barnets eller vårdnadshavarens upplevelse. Förskolan ska alltid utreda 

misstanke om att barnet blivit kränkt.  Här tas också 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) 

Utvärdering av föregående års plan 
Förskolans utvärdering beskrivs här:  

Under det gångna läsåret har vi fortsatt att förtydliga 

likabehandlingsarbetet, där barn, vårdnadshavare och personal känner sig 

delaktiga. I det arbetet ingår att all personal vet hur de ska agera vid 

misstanke om att ett barn utsätts för kränkningar av något slag. Barnen vet 

vilka rättigheter de har och vem de ska vända sig till när de själva eller 

någon kamrat upplever sig vara utsatt. Vårdnadshavare känner till vilka 

rättigheter deras barn har och hur de ska gå till väga vid misstanke om att 

deras barn utsatts för kränkningar av något slag.  

Vi ser att likabehandlingsarbetet har blivit tydligare för personalen och 

mer förankrat hos barn och vårdnadshavare. Pedagogerna har i större 

utsträckning kunskap om och är medvetna om betydelsen av 

likabehandlingsarbetet.  

Vi fortsätter att utveckla våra metoder för att involvera barnen i 

likabehandlingsarbetet och i större utsträckning låta dem ha inflytande 

över sin vardag. Vi behöver också fördjupa och utveckla det 

gemensamma förhållningssättet bland pedagogerna. 

 
 

 

Diskutera:  

Var går 

gränsen mellan 

befogade 

tillrättavisning

ar och 

kränkande 

behandling? 
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Främja barns lika rättigheter och möjligheter 
 

1. Förskolans vision/värdegrund 

 En förskola där alla människors lika värde och allas olikheter är 

centrala begrepp. 

 En förskola där alla får ett gott bemötande. 

 Vårdnadshavare och barn känner sig trygga och  har tillit till 

verksamheten och pedagogerna 

 En förskola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 

2. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

  

Verksamheten utformas så att den är stimulerande, utvecklande och rolig 

för alla barn, barnens rätt att känna sig trygga, välkomna, sedda och 

delaktiga står i fokus. 

Representant ur personalgruppen deltar i stadsdelens nätverk för genus- 

och normkritik. Ytterligare en representant har deltagit i en 

utbildningsinsats kring barn som utsätts för våld  i nära relationer. Den 

kunskapen och informationen har sedan förts vidare till samtlig personal 

på gemensamt APT.  

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.  

Arbetslagsmöten- med reflektion om pedagogernas förhållningssätt, våra 

miljöer och barn som behöver extra stöd. 

Arbetet bedrivs kontinuerligt som en del av det vardagliga arbetet på 

förskolan. I detta arbete använder vi handledning från bl.a. Rädda barnen 

och Brottsoffermyndigheten för att på olika sätt hjälpa barnen att sätta ord 

på känslor, lära sig om sina rättigheter och kroppsgränser. 
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3. Kartläggning – förskolans kartläggning beskrivs här:  

  

Vi har använt oss av HUS-modellen1, för att säkerställa att kartläggningen 

görs utifrån de olika perspektiven som lagen kräver åtgärder för; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

samt annan kränkande behandling. Utifrån kartläggningen får 

verksamheten kännedom om sina styrkor och svagheter i arbetet med 

likabehandling.  

Förskolans kartläggning baseras bland annat på: 

- Spontana så väl som organiserade och väl förberedda samtal med barn 

och vårdnadshavare om trygghet, trivsel och förekomst av diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling, 

 - Rapporterade anmälningar om kränkande behandling, 

 -Vårdnadshavares synpunkter och iakttagelser under utvecklingssamtal, 

föräldramöte, dialogmöte och brukarenkäten,  

-Incidenter rapporterade i RISK/IA,  

-Barnskyddsronder,  

-Kartläggning av riskområden genom översyn av förskolans miljö, med 

syfte att upptäcka var kränkningar kan ske,  

-Personalens iakttagelser och reflektioner kring gruppens sociala klimat 

och uppkomna konfliktsituationer,  

-Personalens kompetens om likabehandlingsarbete  
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4. Förskolans beskrivning och analys av kartläggningen: 

  

I samband med trygghetsvandringar i förskolans lokaler framkom att det 

finns vissa platser på förskolan som barnen uppfattar som otrygga. Det var  

toaletterna och vissa undanskymda platser på förskolegården. Vid 

toaletterna tolkar vi det som att det är ett område som kräver 

vuxennärvaro. Barnens behov kan se olika ut, några vill ha avskildhet och 

några vill ha sällskap. Vi behöver säkerställa att varje barn känner sig 

tryggt utifrån hens individuella behov och önskemål och att det finns en 

flexibilitet i rutiner, regler och bemötande vid toalettbesök..  

Det har också framkommit att barnen kan känna sig otrygga i de små 

rummen, därmed är regeln att dörrarna ska vara öppna för att öka känslan 

av vuxennärvaro. 

En skillnad från förra året är att färre barn uppger att de känner sig 

otrygga i hallen. Detta har förskolan arbetat medvetet med  genom att i 

större utsträckning dela barnen i mindre grupper i hallen vid ut- och 

ingång. 

Förskolan kan bli ännu bättre på att involvera barn i 

likabehandlingsarbetet och fortsätta med att fördjupa och utveckla det 

gemensamma förhållningssättet bland pedagogerna, exempelvis genom 

materialet ”Stopp min kropp” och ”Liten och trygg”. 
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Förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling  

5. Förskolan beskriver sina mål för nästa år här:    

Mål: Förskolan ska upplevas som en trygg och välkomnande plats 
för barnen, där de kan utvecklas och lära. 

Arbetssätt: Vuxennärvaro, begränsa antalet barn i vissa 
utrymmen, särskilt fokus på övergångssituationer. Återkommande 
reflektion med barnen där man lyfter trivsel och trygghetsfrågor. 

Uppföljning: Trygghetsvandringar varje termin, samt avstämning 
vid exempelvis reflektionsstunder. 

Ansvar: Varje basgrupp ansvarar för att deras barn får komma till 
tals och att trygghetsvandringar och reflektion genomförs och 
dokumenteras. 

När insatserna ska genomföras: Löpande månadsvis 

 

Förebyggande arbete 

 

6. Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

IA- rapportering och barnskyddsronden 

Vi använder bland annat materialet Stopp min kropp från Rädda barnen 

och Liten och trygg från Brottsoffermyndigheten för övningar som hjälper 

barnen att sätta ord på känslor, lära sig om sina rättigheter och om 

kroppsgränser. 

Vi organiserar arbetet med barnen i mindre grupper för att kunna se och 

möta varje barns individuella behov. Vi är aktiva och närvarande 

pedagoger och gör observationer av barnens vardagssituationer, lek och 

samspel. 

Vi för en kontinuerlig dialog i arbetslaget om våra iakttagelser kring 

samspel i barngruppen.  

Vi för en aktiv dialog barn och vårdnadshavare om trygghet, 

kamratrelationer och trivsel på förskolan. 

Vi uppmärksammar signaler hs barnen, t.ex. ökad oro, ovilja att vara på 

förskolan eller förändrat samspel i barngruppen. 
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Vi uppmanar barnen att alltid berätta för vuxna om de känner sig rädda, 

otrygga, ledsna eller illa behandlade. 

 

Upptäcka/utreda/Åtgärda 

Upptäcka: Personal kontaktar förskolechef om händelsen. Förskolechefen 

kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen. En anmälan görs på 

blankett 1 som finns i Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

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).  

Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

Följa upp: Dokumentera också 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. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

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? 

Inga anmälningar om diskriminering eller trakasserier har dokumenterats 

under året. 

Två anmälningar om kränkning har dokumenterats under året, där 

vårdnadshavare menade att barnet att barnet blev utsatt för kränkande 

behandling av ett annat barn. Anmälan har dokumenterats och följts upp 

enligt gällande rutiner och åtgärder har vidtagits i samråd med 

vårdnadshavaren. Bedömningen var att det rörde sig om bristande tillsyn 

och att vidtagna åtgärder var tillräckliga. 
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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, 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 förskolechefen. 

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 görs till Sociala Delegationen.    

Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

7. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Barnen har varit delaktiga i kartläggningen av verksamheten inför 

skrivande av föreliggande års likabehandlingsplan. Personalen har gjort en 

kartläggning med hjälp av HUS-modellen (se sid 6) och där identifierat 

några riskområden. Barnen har fått ge sin bild till kartläggningen genom 

spontana och planerade samtal och trygghetsvandringar, som till viss del 

bekräftade personalens bild, men också bidrog till nya insikter. 
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Pedagogerna har lett och dokumenterat kartläggningen i sina respektive 

barngrupper och med vårdnadshavarna. De ansvarar också för det aktiva 

likabehandlingsarbetet som utförs kontinuerligt tillsammans med barnen. 

Likabehandlingsarbetet är en återkommande punkt på arbetsplatsträffar, 

arbetslagsmöten, veckomöten och reflektionstillfällen. 

 

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

Vårdnadshavarna har fått ta del av kartläggningen och förskolans analys 

och åtgärdsförslag i samband med föräldramöte i mars. De fick då också 

möjlighet att lämna egna synpunkter och förslag. I oktober bjöd vi in alla 

familjer att fira FN-dagen med oss på förskolan och då även ta del av vårt 

likabehandlingsarbete. Vårdnadshavare har också möjlighet att föra fram 

sina och barnens synpunkter på utvecklingssamtal och vid daglig kontakt 

med personalen. 

 

  

Kommunikation 

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

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. Planen 

kommuniceras genom: 

– Stockholm.se (Stockholm stads hemsida) 

– Föräldramöten 

– Föräldrapärm i hallen 

– Arbetslagsmöten 
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