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Inledning 

Syfte och bakgrund 

Syftet med att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling är att främja likabehandling 

och motverka kränkningar i det dagliga arbetet i förskolan. Planen ska beskriva ett målinriktat arbete för att 

främja likabehandling samt förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion, sexuell läggning och funktionshinder samt annan kränkande behandling och mobbning. Planen ska 

ha en tydlig ansvarsfördelning och rutiner om någon skulle utsättas för kränkande behandling eller 

diskriminering. Mål är att skapa en miljö där barn och personal känner trygghet och arbetsro. 

 

Ansvar 

Rektor och all personal på enheten. 

Vision/policy 

För att trivas och utvecklas på bästa sätt behöver vi uppleva en trygg miljö där vi har tillit till personerna runt 
omkring oss.  
Vi vuxna i förskolan har ansvaret för arbetet. Vi ska arbeta förebyggande men också ha tydliga rutiner om 
kränkningar inträffar. Upplevelsen av trygghet och tillit till oss vuxna är grunden och vår ambition är att 
kunna ge alla barn denna upplevelse. 
Vårt arbete skall präglas av respekt för människors olikheter.  
Förskolan Björkenäs är en förskola där vi arbetar efter allas lika värde.  
 

Styrdokument 

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både 

diskrimineringslagen och skollagen. Förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § 

diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen). Dessa kan slås 

ihop till en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

De olika regelverk som berörs är: 

 Skollag (2010:800), 6 kap 

 Diskrimineringslag (2008:567) 

 Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande 
behandling 

 Läroplan för förskolan Lpfö 18  
o Förskolans värdegrund och uppdrag  
o 2.1 NORMER OCH VÄRDEN  
o 2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE  
o 2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE  
o 2.8 REKTORNS ANSVAR 

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Reviderad 2018,  
o Skolans värdegrund och uppdrag 
o 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 
o 2.2 KUNSKAPER 
o 2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 
o 3. Förskoleklassen 
o 4. Fritidshemmet 

 
Styrdokumenten för utbildningen påverkas även av och hänger samman med svensk och internationell rätt 
samt gemensamma överenskommelser som FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
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Europakonventionen och FN:s konventioner om barnets rättigheter, medborgerliga och politiska rättigheter 
och avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Principen ur Barnkonventionen om barnets bästa och 
barnets rätt att uttrycka åsikter i alla frågor som rör barnet finns till exempel med som utgångspunkt i 
skollagen. 

 
 

Barn, vårdnadshavares och personalens delaktighet 

Vårdnadshavare deltar i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genom föräldramöten, 

föräldraråd och utvecklingssamtal. I förskolan har vi yngre barn som inte kan uttrycka sina åsikter på samma 

sätt som äldre barn kan. Det är då viktigt att hitta vägar för tolkning av barnets vilja. På förskolan har vi valt 

att arbeta med pedagogisk dokumentation som vi diskuterar och reflektera kring.  

Planen mot diskriminering och kränkande behandling tas upp i enhetens lokala samverkansgrupp, som en 

stående punkt på dagordningen. Man diskuterar då rapporterade händelser och praktiska utförandet i 

verksamheten. På avdelningsnivå tas mål och metoder fram för läsårets arbete för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling. Planen diskuteras kontinuerligt på personalkonferenser.    

 

Definitioner 

Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av:  

● Diskriminering som innebär att ett barn eller en elev missgynnas av skäl som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en  
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan  
komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet  
eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst  
funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet  
eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och  
nödvändiga för att uppnå syftet, 

I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering 
eftersom diskriminering handlar om missgynnande och förutsätter någon form av makt hos den som 
utför diskrimineringen.  

● Trakasserier som innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om 
någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.  

● Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.  

 

I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling finns följande 
beskrivning av trakasserier och kränkande behandling:  
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga 
och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon 
och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, 
förlöjligande eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan 
äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 

Vem avgör vad som är kränkande? 

● Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat.  
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● Det är barnet eller eleven som upplever sig utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är 
oönskat och kränkande.  

● För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och 
tydlig.  

● Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som kränkande.  

● I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det så måste 
barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet.  

● Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personalen i verksamheten. 

● Det är viktigt att komma ihåg att yngre barn inte alltid har möjlighet att förmedla sina känslor på 
samma sätt som äldre barn och vuxna. 

 

(Skolverket: www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev ) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev
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Främjande och förebyggande arbete  

Främja likabehandling och motverka kränkningar 

Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som förskolans värdegrund. 
Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en 
förskolemiljö där alla barn känner sig trygga och utvecklas.  
 
Förskolans värdegrund ska genomsyra verksamheten.  
Det innebär att vi i vår verksamhet strävar efter ett bra arbetsklimat för barn, vårdnadshavare och personal 
där alla ska bemötas med förståelse och respekt. Vi ser varje barn som unikt och arbetar för att skapa 
förutsättningar för alla barns lärande och utveckling i en trygg miljö.  
 
Grunden i det främjande arbetet är att personalen skapar förtroendefulla relationer till barnen, detta gör vi 
genom att personalen: 

● bemöter barnen utifrån deras olika behov 
● ser, uppmuntrar och lyfter fram barnets/barnens positiva sidor. 
● observerar samspelet mellan barnen och mellan vuxen-barn 
● uppmuntrar olikheter och förmedlar att det berikar verksamheten 
● har ett normkritiskt förhållningssätt 

 
Varje förskoleavdelning arbetar med att utveckla barnets sociala kompetens och allas lika värde genom att: 

● lära barnen att sätta ord på sina känslor 

● stärka barnens integritet och lära dem att säga nej/stopp samt att lyssna och respektera varandras 
önskan.  

● stötta och vägleda barnen att utveckla strategier/verktyg för att lösa konflikter.  
 

Utdrag ur läroplanerna: 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 
barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.  
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Främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering och 

kränkande behandling 

Insats 

Enhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara väl förankrad för alla medarbetare i 
enheten. Nödvändiga uppdateringar och justeringar görs i planen. 

Tid  

Två gånger per år, september, januari 

Ansvar 

Pedagogerna bidrar till uppdateringar och justeringar av planen 
Rektor avsätter tid på personalmöte.  

Insats 

Barnhälsamöten med förskolechef, biträdande förskolechef, specialpedagog och förskollärare genomförs 
kontinuerligt för att kunna anpassa utbildningen till stöd för barnet/barnen.  

Tid 

Två gånger per år, oktober, mars 

Ansvar 

Rektor avsätter tid för mötet. Pedagogerna är förberedda genom att observerat och kartlagt utbildningens 
förutsättningar. Skolledning, specialpedagog, och förskollärare är ansvariga för anpassningarna. 

Insats 

Pedagogerna genomför barnintervjuer och gör observationer för att kartlägga och förebygga risker för 
kränkande behandling. 

Tid 

En gång per år, september. 

Ansvar 

Pedagogerna genomför intervjuer och observationer, analyserar resultatet och kommer med förslag på 
åtgärder. 
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Plan mot kränkande behandling 

Kartläggning 

Ansvar: Rektor och personal 
 
Vi har valt att granska toalettsituationerna för att förebygga kränkande behandling 

● Samtal med barn från 4 år och uppåt 

● Observation och dokumentation  

● Dokumentation av kränkande behandling 

● Dokumentation av tillbud 

Barnen har medverkat genom samtal 

Nulägesanalys 

Ansvar: Personal 
 
Vår analys utifrån ovanstående kartläggningar är:  

1. Vi behöver vara lyhörda för hur barnen vill ha det vid toalettbesöken och anpassa utifrån barnens 

olika behov så långt det är möjligt. 

2. Vi har observerat att det finns tillfällen då barn kan känna oro och obehag när de ska gå på toaletten. 

Svårt med integritet när det är fler barn på samma ställe.  

3. För att skapa avskiljhet behöver några toaletter förses med skärmvägg eller draperi. 

4. De äldre barnen kan behöva hjälp vid toalettsituationen av en pedagog och det kan vara svårt för 

pedagogerna att uppmärksamma detta p.g.a. lokalernas utformning.  

5. Vi kan sätta upp skyltar som markerar när det är ledigt/upptaget på toaletten för att barnen ska känna 

sig trygga. 

6.  

Barnen har medverkat i samtal och observationer.  

 

Mål för kommande år 

Utifrån kartläggning och nulägesanalys ser vi att vi behöver arbeta med följande åtgärder: 

1. För att undvika kränkningar och för att stötta barnens integritet så slussar pedagogerna barnen till 

toaletten i omgångar och är lyhörda för barnens olika behov.  

2. På avdelningar där det endast finns en toalett skapar vi avskildhet genom skärmvägg eller draperi. 

3. För att stötta de äldre barnen vid toalettsituationen uppmärksammar vi barnen om att säga till innan 

de går på toaletten.  

4. Skyltar med ledigt/upptaget sätts upp på avdelningar för äldre barn. 
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Uppföljning och utvärdering 

Ansvar: Rektor 

Uppföljning genomförs på jämställdhetsgruppens möte i mars. Vi följer upp tillbud och dokumentation av 

kränkande behandling. 

Åtgärder vid akuta händelser 

Se verksamhetshandboken - Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling. 
 
 

 

 Kartläggningar 

 Analys   Nya mål 
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Aktiva åtgärder mot diskriminering 

1. Undersöka risker för diskriminering 

Undersökningen har gjorts på en övergripande nivå för att identifiera risker/hinder i verksamheten utifrån de 
sju diskrimineringsgrunderna. 

Fakta och begrepp  

1. Kön 

Vi möter alla med respekt oavsett kön 

Vi är medvetna om att flickor och pojkar ofta bemöts olika utifrån traditionella krav och förväntningar på könen, och 
reflekterar över vårt eget förhållningssätt för att motverka detta. Vi har ständigt återkommande diskussioner om hur miljön och 
verksamhetens innehåll kan utveckla varje barns inneboende resurser oavsett kön. Vi är uppmärksamma på hur olika material 
och utrym-men används av flickor och pojkar, och strävar efter att alla utrymmen och material ska vara roliga och spännande 
för alla. 

2. Etnisk tillhörighet 

Vi möter alla med respekt oavsett etnisk tillhörighet. 

På förskolan arbetar vi för att information ska kunna förstås av alla. Vi använder oss av telefontolk vid samtal och ber 
mottagningsskolans lärare att närvara vid t ex inskolningssamtal. Vi uppmuntrar flerspråkighet genom att erbjuda litteratur 
på olika språk och vi strävar efter att lär oss enkla fraser på barnens modersmål. 

3. Religion eller annan trosuppfattning 

Vi möter alla med respekt oavsett religiös tillhörighet. 

De som av religiösa anledningar inte äter viss kost erbjuds likvärdigt alternativ, exempelvis fläsk- och blodfritt. Verksamheten 
anpassas så att de barn vars familjer tillhör annan religion eller trosuppfattning erbjuds alternativ vid tillfällen där behov 
uppstår, t ex högtider. 

4. Sexuell läggning 

Vi möter alla med respekt oavsett sexuell läggning. 

Vi synliggör och bejakar olika familjekonstellationer. 

5. Funktionshinder 

Vi möter alla med respekt oavsett funktionshinder. 

Vi organiserar våra resurser så att verksamheten passar alla. 

6. Ålder 

Vi möter alla med respekt oavsett ålder. 

Vi bortser från allmänna föreställningar om hur äldre respektive yngre är, vad vi klarar av och vilka drivkrafter vi har. Ålder 
i sig säger inte så mycket om en person. Vi är så mycket mer än vår ålder.  

7. Könsöverskridande identitet eller uttryck.  

Vi möter alla med respekt oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Vi respekterar individens rätt att definiera och uttrycka sig. 



  11 (11) 
 
 

 

Plan mot diskriminering 

Undersökning 

Vi ska skapa möjligheter för människor/barn att vara som de vill, att flera olika sätt att vara och leva ska bli 
möjliga – för dem själva och för dem de möter i sin omgivning. 

Följande metod har använts för att undersöka risker för diskriminering 

1. Jämställdhetsgruppen har gjort en skattning utifrån kommunens skattningsverktyg ”Jämställd 

förskola 2020” 

Analys 

Följande orsaker till risker och hinder har vi analyserat  

1. Vi saknar en handlingsplan för ett hållbart jämställdhetsarbete som bidrar till att förskolan främjar 

alla barns rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Handlingsplanen är ett viktigt 

verktyg för att utveckla arbetet och skapa en pedagogisk samsyn på enheten. Ökad medvetenhet 

kring normer och normkritik kan ge stöd i att uppfylla förskolans demokratiska uppdrag samt hjälpa 

till att förebygga kränkningar och diskriminering. 

 

Åtgärder 

Följande åtgärder ska vi arbeta med för att förebygga diskriminering samt främja lika rättigheter och 

möjligheter för barn och elever: 

1. Det ska finnas en handlingsplan för hur vi ska arbeta för att nå en jämställd förskola. Planen ska 

innehålla insatser som utvecklar arbetet kring systematiskt kvalitetsarbete, arbetssätt, bemötande, 

lärmiljö och delaktighet förskola-hem. 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering genomförs i jämställdhetsgruppen i maj-20.  

 

 


