
2022-06-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLAN MOT DISKRIMINERING 

OCH KRÄNKANDE 

BEHANDLING 
  
 

Förskolan ska vara fri från kränkningar och diskriminering. 

Det finns skrivet i skollagen och diskrimineringslagen.  

I Barnkonventionen (BK) står det att alla barn har 

samma rättigheter och lika värde – barnets bästa ska 

alltid komma i första rummet. 

 

Förskolan som du går i har en skyldighet att arbeta för att 

uppnå detta. Om du känner dig utsatt för mobbing, 

diskriminering, kränkande behandling, hot eller våld ska du 

kontakta en vuxen som du känner förtroende för. Det gäller 

också dig som känner någon som blir utsatt.  
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RÄTTEN TILL LIKABEHANDLING ÄR EN GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIG RÄTTIGHET  

Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. 

Även bristande tillgänglighet är en grund för diskriminering. 

Syftet med detta dokument är att klargöra hur vi aktivt motverkar diskriminering och 

kränkande behandling på Unike förskolor. 

BAKGRUND 

From 1 jan 2017 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever. Lagens syfte är att förtydliga förskolans ansvar när det gäller att garantera 

alla barns trygghet i förskolan. Den 1 januari 2009 infördes två nya diskrimineringsgrunder; 

könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.  

Diskrimineringslagen (2009:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

STYRDOKUMENT 

Arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling regleras i: 

➢ Skollagen 6 kap (2010:800) 

➢ Diskrimineringslagen (2008:567, ändrad 2014:958, ändrad 1 jan 2017) 

➢ Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers deltagande i arbetet 

med planer och diskriminering och kränkande behandling 

➢ Förskolans läroplan / Lpfö18 

➢ FN:s Barnkonvention 

DESSA OMFATTAS AV PLANEN   

Denna plan mot diskriminering och kränkande behandling omfattar all personal, alla barn, 

alla vårdnadshavare och alla besökare inom Unike förskolor. 

ANSVARSFÖRDELNING  

Företagsledningen för Unike ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande 

behandling har upprättats i enlighet med gällande lagtext. Den följs upp och används aktivt i 

det systematiska kvalitetsarbetet.  

Företagsledningen har också yttersta ansvaret för att all personal i utbildningen aktivt arbetar 

med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.  

Rektorerna på respektive förskola ansvarar för att varje medarbetare introduceras i planen, 

att arbetet med planen fullföljs och att alla vårdnadshavare informeras om denna. 
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VAD ÄR DISKRIMINERING, 

TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE 

BEHANDLING? 
DISKRIMINERING 

Diskriminering är när personal i förskolan på osakliga grunder behandlar någon annan 

personal/vårdnadshavare/barn sämre än andra personal/vårdnadshavare/barn och 

missgynnar hen utifrån någon/några av de sju diskrimineringsgrunderna. 

DO:S BESKRIVNING AV DISKRIMINERINGSGRUNDERNA 

Bristande tillgänglighet är en grund för diskriminering sedan 1 januari 2015. Bristande 

tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga 

åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits, så att personen i fråga ska komma i en jämförbar 

situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 

De sju diskrimineringsgrunderna 

1. kön - kvinna eller man eller den som ska ändra/har ändrat könstillhörighet, 

2. könsöverskridande identitet eller att genom uttryck visa sig tillhöra ett annat kön, 

3. etnisk tillhörighet – nationellt/etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

4. religion eller trosuppfattning 

5. funktionshinder  

6. sexuell läggning - homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 

7. ålder 

 

TRAKASSERIER 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker personal/vårdnadshavare/barns värdighet och 

som har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det är också 

trakasserier när ett barn kränks på grund av en förälders sexuella läggning, 

funktionsnedsättning, etc. 

KRÄNKANDE BEHANDLING 

Kränkande behandling är när personal/vårdnadshavare/barn kränker en annan personal/ 

vårdnadshavare/barns värdighet, men kränkningen inte har ett samband med någon 

diskrimineringsgrund. 

Vid bedömning av kränkande behandling mellan barn fästs stor vikt vid barnets upplevelse. 

Förskolan ska alltid utreda om barnet blivit kränkt. Hänsyn tas till barnets ålder. Det vanliga är 

att det inte handlar om kränkande behandling utan snarare en fråga om bristande tillsyn från 

personal. 
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Kränkningar kan vara 

Fysiska – till exempel slag eller knuffar. 

Verbala – till exempel hot eller att bli kallad för könsord. 

Psykosociala – till exempel att utsättas för utfrysning eller ryktesspridning. 

Text- eller bildburna – till exempel via sms eller via Internet eller genom klotter. 

 

 

KARTLÄGGNING/NULÄGESANALYSER/FRÄMJA/FÖREBYGGA/ÅTGÄRDA 

Arbetet sker systematiskt i Processverktyget, på utvecklingsdagar och i olika mötesforum.   

RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER 

För barn respektive personal har Unike förskolor handlingsplaner för kommunikation, dessa ska 

användas när diskriminering eller kränkande behandling upptäckts (se bilaga 1 och 2). 

Om vi misstänker diskriminering eller kränkande behandling av barn gör arbetslaget med stöd 

av rektor en utredning av händelsen. 

Om vi misstänker diskriminering eller kränkande behandling av medarbetare gör rektor med 

stöd av huvudman en utredning av händelsen. 

Utredningen omfattar både den som har blivit utsatt och den eller de som kan ha eller har 

utövat diskrimineringen eller kränkningen. Om en personal misstänks ha diskriminerat eller 

kränkt ett barn ansvarar rektor för att utredning görs. 

Vid konstaterad diskriminering eller kränkning informeras vårdnadshavare och rektor. 

Vid alla fall av konstaterad diskriminering eller kränkning informerar rektor huvudman om 

händelsen. 

Plan för både kortsiktiga- och långsiktiga åtgärder upprättas. Barn, vårdnadshavare, 

avdelningspersonal och rektor samverkar vid framtagandet av ett åtgärdsprogram (se bilaga 

3, 4 och 5). 

BILAGOR 

Bilaga 1; Unike förskolors handlingsplan. 

Bilaga 2; Unike förskolors handlingsplan för barn. 

Bilaga 3; Utredning om diskriminerande eller kränkande behandling. 

Bilaga 4; Åtgärdsprogram vid diskriminering eller kränkande behandling. 

Bilaga 5; Uppföljning av åtgärdsprogram vid diskriminering eller kränkande behandling. 

 


