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Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2019 

Förskolan Tullstugan 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Inget 

barn i förskolan får utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering.  Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska 

behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett 

diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet och 

ålder. Varje år upprättas en plan på alla förskolor. Det som står i 

likabehandlingsplanen ska ske i verksamheten.  

 

Foto: Förskolan Wollmar 

Förskolan kan använda egna bilder som illustrerar likabehandlings- 

arbetet.  

Bestämmelser som styr 

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2016:828 och 2017:282)   
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o Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers 

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling. Förordningen 

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor  

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder  

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.  

När en anmälan kommer till Skolinspektionen/beo så gör de en 

bedömning om huvudmannen har iakttagit sina skyldigheter att motverka 

kränkande behandling utifrån bestämmelserna i skollagen.  

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, bristande tillgänglighet och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna -   

Diskrimineringslagen skiljer på sex olika former av diskriminering. De är: 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera 

Länk till kompetensutveckling om diskrimineringsgrunderna på 

Stockholms stads intranät:  

http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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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 också hänsyn tas till 

barnens ålder.  

En orsak till upplevelser av trakasserier eller kränkande behandling kan 

vara 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) 

 

Vi ska bli mer konkreta i arbetssätt och uppföljning kring vår 

likabehandlingsplan under året.  

Vi kommer att fortsätta arbeta med och utveckla ”bra att tänka på skyltar” 

där vi sätter upp tankar och råd kring vårt främjande arbete.   

Målet att alla pedagoger vet vilka rutiner som gäller kring likabehandling 

är inte uppnått utan något vi fortsätter arbeta med.   

Under året har vi haft trygghetsvandringar med barnen. 

Barnens inflytande i arbetet mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling behöver utökas och utvecklas. Vi ser över 

förskolans forum där barnens upplevelser blir synliga. 
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Vi behöver se över vår organisation kring vårt förhållningssätt gentemot 

barnen och hur vi använder våra resurser.  

 

Det främjande/aktiva 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 

kan uppfattas som annorlunda. Det kan också vara till exempel 

kompetensutveckling för personalen om diskrimineringsgrunderna.  

 

1. Förskolans vision/värdegrund 

Förskolan håller på och revidera sin värdegrund. 

2. Förskolans främjande arbete  

Alla barn ska ges samma förutsättningar att utvecklas utifrån sina 

intressen och förutsättningar genom: 

-Barnsamtal/ Barnobservationer/pedagogisk dokumentation om barnets 

trivsel, trygghet och utveckling på förskolan används som ett verktyg 

kontinuerligt i verksamheten. Viktigt att fånga upp det barnen möter 

och erbjud likvärdig utbildning utifrån deras förutsättningar och behov.  

- I forum och möten för pedagoger fortbildas och diskuteras ämnen som 

normer och normkreativitet. Vi fastställer rådande normer i samhället 

samtidigt som vi gör oss medvetna om hur mycket vi agerar efter dem i 

mötet med barnen.  

- Kartläggningen är ett kraftfullt verktyg som ger oss förutsättningar att se 

vilka områden i vår verksamhet där det främjande arbetet är extra 

viktigt.  

- Vårt värdegrundsarbete och dess mjuka värden ska genomsyra all 

verksamhet och i mötet med alla barn och vuxna som befinner sig på 

förskolan. Vi arbetar dagligen och på djupet med dessa livsfrågor på alla 

förskolans avdelningar men behöver samtidigt nå samsyn runt detta arbete 

för att kunna erbjuda en likvärdig förskolemiljö för alla barn.  

- Vi pedagoger ansvarar för och har förståelse för hur viktigt vår positiva 

språkbruk är. Vi ska förmedla en positiv tro på barnen och inte tänka att 

barn ”är på ett visst sätt”. Vårt jobb är att kartlägga barns behov och göra 

vad vi kan för hjälpa och leda barnet till rätt kunskaper. Barn är 

kompetenta människor med lika rättigheter oavsett vilka de är eller vad de 
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gör. Vårt jobb är även att kartlägga barns färdigheter och kunskaper och 

göra vad vi kan för att låta barnet växa i och med hjälp av dessa.  

Under året har förskolans pedagoger reflekterat kring innebörden av de 

olika diskrimineringsgrunderna och hur man kan arbeta för att främja/ 

förebygga oönskade händelser kring dessa. 

1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Barnen har gått en trygghetsvandring i förskolans miljöer. Barn från varje 

avdelning har gått i sina egna miljöer och fått berätta om de känner att det 

är jobbigt, svårt, trångt eller bråkigt någonstans.  

Vi har jobbat med begreppet ”Stopp min kropp” som handlar om barnens 

rätt till sina egna kroppar. Detta har skett i samtal med barn i grupp och 

enskilt när behov funnits. En grupp barn har varit på en teaterföreställning 

som hette ”Obs! Superviktigt” och tog upp detta ämne.  

De ”mjuka” värdena är en viktig och genomsyrande del i all verksamhet 

och barnen får dagligen undervisning och pedagogisk stöttning i dessa 

frågor i leken.  

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

Föräldrarna har fått information om vår kartläggning och vårt främjande 

arbete på föräldrarådet samt har blivit erbjudna en enkät med frågor om 

hur de upplever vår verksamhet vad gäller dessa frågor och 

kommunikationen runt detta mellan förskola och familj.  

Vår dagliga kommunikation med föräldrar är den viktigaste kanalen i 

förmedlandet av enskilda barns situation på förskolan.  

Veckobrev/Månadsbrev är ytterligare en kanal för oss att kommunicera 

vår verksamhet på gruppnivå.  

I förskoleundersökningen 2019 framgår att vårdnadshavarna i högre grad 

är trygga med förskolan jämfört med 2018. 

3. Beskriv hur personalen varit delaktig i arbetet:  

Stående punkt på APT om likabehandlingsarbetet. 
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Inför kartläggning får samtlig personal fortbildning om begrepp som finns 

i likabehandlingsarbetet t ex normkritik och hur våra normer påverkar oss 

som individer samtidigt som vi inte alltid är medvetna om det själva.  

Andra begrepp vi pratat om är representation, gestaltning och 

toleransperspektiv. Vi har utifrån dessa börjat kartlägga vår litteratur på 

förskolan.  

Även direkta och indirekta kränkningar. Genom att inte arbeta aktivt och 

medvetet med likabehandling kan du kränka någon.  

Vi har pratat om begreppet våld och vilka olika former som finns. Fysiskt, 

psykiskt, materiellt, hedersrelaterat, latent våld och sexuellt. Försummelse 

eller omsorgssvikt är ytterligare former av våld.  

Vi har återigen lyft ”Bra att tänka på”-skyltarna som är matnyttiga 

påminnelser med syfte att få oss att tänka till mitt i verksamhetens ibland 

stressiga vardag.  

 

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.  

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

Planen läggs ut på stadens hemsida: 

https://forskola.stockholm/hitta-forskola  

Den mailas ut till alla vårdnadshavare samt sitter uppsatt i alla hallar.  

Det skrivs i föräldrarådsprotokoll om arbetet med planen och även i vissa 

fall i vecko/månadsbrev.  

 

 

https://forskola.stockholm/hitta-forskola
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Foto Yanan Li - bildbanken 

1. Förskolans kartläggning 

Undersök, analysera, åtgärda och följ upp hinder och 

risker på förskolan som har samband med 

diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling. 

Dokumentera resultatet.    
Alla gör en kartläggning minst en gång per år som 

dokumenteras.    
 

*Vi har delvis kartlagt vår samsyn runt termer som normkritik och hur 

normer skapas. Detta har lyfts på APT och getts kartläggningsuppgifter på 

varje enskild avdelning.  

*Vi har utifrån begreppen representation, gestaltning och 

toleransperspektiv börjat kartlägga litteraturen på förskolan. Vilka normer 

råder i våra böcker och vad behöver fyllas på eller bytas ut? Vi har plockat 

ut böcker som exempel som vi analyserat utifrån dessa begrepp för att nå 

en samsyn runt detta.  

*Vi har gått trygghetsrond med barnen för att få fram var på förskolan det 

kan kännas otryggt.  

*Vi har gett vårdnadshavare möjlighet att svara på frågor angående vår 

kommunikation runt dessa frågor och deras barn.  
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Foto: Liselotte van der Meijs - bildbanken 

2. Förskolans beskrivning och analys av 
kartläggningen: 

  

    Vi behöver fortsätta med kartläggning av litteraturen och ta dessa 

kartläggnings-begrepp och analysera vidare i vårt pedagogiska material 

och vår verksamhet. 

    Vi behöver fortsätta med vårt likvärdighetsarbete och sträva efter att 

alla barn oavsett avdelning och pedagoger möter en professionell och 

genomtänkt verksamhet anpassad för alla individer och behov. Det är 

en ständig utmaning att finna tid för både diskussion och kartläggning 

samt analys och åtgärder i verksamheten. Vi behöver hitta arbetssätt 

och rutiner för att ge tid till detta. Vi har redan satt igång detta arbete 

med vår ledning på APT och i utvecklingsgrupper med ansvariga 

förskolelärare och har redan fått till en del förbättringar och har som 

målsättning att sätta igång med fler åtgärder i början på höstterminen.   

    Kartläggningen behöver leva med i verksamheten året om för att inte 

lägga ojämn arbetsbörda under vissa delar av året som då tar tid från 

den dagliga verksamheten. Även detta behöver omarbetas och tas fram 

nya rutiner för. Att kartlägga under Jan-Mars är inte optimalt då många 

är sjuka och verksamheten är i behov av en lättare arbetsbörda 

    Vi ser att det finns delar i vårt litteraturutbud som är kränkande och 

presenterar normer som begränsar barnen i deras identitetsskapande. Vi 

ser ett behov av att bestämma hur vi ska förhålla oss till dessa böcker. 

Ska vi censurera, korrigera eller helt ta bort?    

Resultat av förskolans kartläggning beskrivs under rubriken förebyggande 

arbete. 
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Det förebyggande arbetet utgår från analys av kartläggningen av den 

tidigare planen och händelser som inträffat under året – till exempel 

anmälningar eller händelser i IA. Vad visade kartläggningen att ni behöver 

jobba vidare med som mål i nästa års plan? Kan insatser till exempel 

planeras tillsammans med barnen. Hur involveras vårdnadshavare i 

arbetet? 

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om 

aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett 

utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 

könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Förskolan ska undersöka om det finns risker för diskriminering, 

trakasserier och sexuella trakasserier utifrån samtliga 

diskrimineringsgrunder. Det kan lämpligen göras i samband med 

kartläggningen.  

Förskolan ska analysera orsakerna till riskerna och föreslå åtgärder 

för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter.  

Förskolan ska följa upp och utvärdera arbetet.    
 

Bestämmelserna i korthet:  

 Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje 

verksamhet:  

 arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt 

följa upp och utvärdera)  

 förskolan ska ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner 

för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier  

 förskolan ska löpande dokumentera alla delar av det fortlöpande 

arbetet i loggbok eller i själva planen.  

 samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i 

verksamheten.  

Läs mer: Nya bestämmelser för förskolan och skolan  

Läs ännu mer från DO: http://www.do.se/framja-och-

atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ 

http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/nya-bestammelser-for-forskola-och-skola/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
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       Foto: Liselotte van der Meijs - bildbanken 

         

Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

Resultat: Vi märkte att flest böcker har killar som huvudpersoner och att 

de oftare är utomhus på något äventyr än i böcker där tjejer är huvudroll. 

Det handlar ofta om någon maktskapande ”pryl” som bilar, verktyg, 

kläder eller vapen som ska hjälpa karaktären att övervinna något. Ofta 

finns det en tydlig antagonist som representerar det ”onda”. I böcker där 

tjejer är huvudroll handlar det ofta om relationer och omhändertagande. 

Även om objektifiering som skönhet och vackra kläder eller färger eller 

tillbehör. Ur vår ”sagoskatt” hittade vi många sagor som på ett 

onyanserande sätt tar upp frågor om godhet och ondska. Är någon ond 

egentligen? Hur har den blivit ond? Hur vet du att någon är ond? Dessa 

frågor förs in i samtal med barnen.  

Resultat: Toaletten och hallen var återkommande ställen på flera 

avdelningar där barnen tyckte att det var jobbigt. Barnen ville kunna 

stänga om sig på toa och få sitta i lugn och ro. I hallen var det ibland 

trångt och lätt att bli puttad när alla skulle ut eller in samtidigt. Vi 

samtalar om detta på huset och skapar regler för hur dessa situationer ska 

bli tryggare och lugnare.  

Resultat: Fall av kränkningar har arkiverats och i ett av fallen redan 

åtgärdats (gällde ett rum där barnen stängde om sig och där det nu sitter en 

hasp), och det andra fallet gällde fysiskt utåtagerande som skedde pga. 

uppsynsbrist och enligt analys ett personaltäthetsproblem. Det gäller 

också generellt att inte ha stängda dörrar där barnen leker utan uppsyn 

eller att omfördela personal i lokaler och under dagen i verksamheten för 

att finnas nära barnen och kunna stötta och vägleda i leken. I vissa fall har 

det anställts resurspersonal för att ge möjlighet till långvariga åtgärder.  
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Mål:  

 Alla pedagoger använder ett språkbruk som är helt fritt 
från kränkningar och diskrimineringar samt ansvarar 
för barnens språkbruk och handlingar genom att 
förebygga och främja arbetet mot kränkningar och 
trakasserier.  

 Inga incidenter får passera utan att dokumenteras och 
åtgärdas samt föras in i likabehandlingspärmen. 

 Alla pedagoger driver projekt och undervisning under 

hela läsåret som inkluderar barnkonventionen på något 

sätt och utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.  

 

 Alla pedagoger engagerar sig i samtal om 

likabehandling under gemensamma forum som APT, 

Utvecklingsgrupp mm.   



 Sida 12 (14) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Arbetssätt: Vi pedagoger tar ett enskilt ansvar att leva upp till 
våra mål samt tar ett solidariskt ansvar med kollegor att fånga 
upp incidenter. Vi ska revidera förskolans värdegrund.  

Uppföljning: Vi har en stående punkt på APT där vi tar upp 
avdelningarnas arbete runt likabehandling. Vi delar med oss 
och problematiserar händelser med mål att höja kvaliteten på 
verksamheten samt få syn på olika åsikter och argument som 
kan vara grund för kränkningar och diskrimineringar. Vi 
kartlägger verksamheten under året och reviderar planen efter 
årsskiftet.  

Ansvar/vem?: Förskolelärare med arbetslag. Oliver Beckeman 
(Barnombud) har ett särskilt ansvar att driva dessa frågor på 
huset.  

När insatserna ska genomföras: Med början på höstterminen 
där en revidering av planen sker i början av 2020.  

1. Upptäcka:  
Personal kontaktar förskolechef om händelsen direkt och vilka 

åtgärder som har vidtagits. Hur/när har kontakten med 

vårdnadshavaren inletts? Personalen kontaktar snarast 

vårdnadshavarna, informerar om händelsen och bokar snart därefter in 

ett kort möte där eventuellt även biträdande förskolechef eller 

förskolechef deltar. Mötet dokumenteras.  

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.     

2. Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

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

åtgärder. 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. Det kan vara bra att förskolechef eller 

bitr. förskolechef deltar på mötet. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   
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3. Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att 

komma överens om att t ex kränkningar har upphört och att ärendet 

kan avslutas.    

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

Förskolans svar:  

Vi har dokumenterat två fall av kränkningar där det ena gällde barn som 

var nyfikna på varandras kroppar i ett rum som gick att stänga om sig. Vi 

tolkar barnets upplevelser efter samtal som att ingen blivit faktiskt kränkt 

men ser händelsen som en potentiell kränkning ändå om den upprepas. Vi 

hindrar nu dörren från att stängas och pratade med barnen om var gränsen 

för sin egen och andras kroppar går utifrån ”Stopp min kropp”.  

Det andra fallet gällde en rivning och bitning som uppstod när barn satt 

runt ett bord. Personalens egen analys var att det hände pga. bristande 

tillsyn som i sin tur brast pga. att barnets resursperson inte fanns på plats. 

Åtgärderna som beskrivs är otydliga och behöver utvecklas för att hindra 

återkommande incidenter.  

 

 

 

 

Foto: Maria Gamla stans förskolor 
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Förskolechef  
Förskolechef är skyldig att anmäla om barn/vårdnadshavare anser att 

barnet är utsatt för kränkning/diskriminering till chefen för 

Förskoleavdelningen.  

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 biträdande förskolechef 

omgående.  

Avdelningschef 
Avdelningschef är skyldig att anmäla händelsen till stadsdelsnämnden 

som är ytterst ansvarig. Anmälningar vidarebefordras därefter till Sociala 

Delegationen/SDN som är ytterst ansvarig.    

 

 

                  _________________________ 

 


