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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 utryck 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 / Lpfö 98/16 

• 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 verksamheterna aktivt 

arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Förskolecheferna på respektive förskola ansvarar för att arbetet med planen fullföljs och att 

vårdnadshavare informeras om denna på föräldramöten. 
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VAD ÄR DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE 

BEHANDLING? 

 

Diskriminering 

 

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder behandlar något barn sämre 

än andra barn och missgynnar barnet i 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 när personal eller barn kränker barns värdighet och att kränkningen skett i 

enlighet med 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 eller barn kränker ett 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 

 
                   Den som upplever sig ha blivit kränkt måste tas på allvar! 
 
 
 
 

KARTLÄGGNING 

Förskolan ska ta reda på om det förekommer diskriminering eller kränkningar i verksamheten 

eller om det finns risk att det uppstår. Metoderna för kartläggningen väljs av förskolan men 

barn och deras vårdnadshavare samt förskolans samtliga personal som arbetar bland barn ska 

innefattas i kartläggningen. 

 

Kartläggningsmetoder på Unike förskolor: 

 

Barn 

Varje termin får barnen möjlighet att svara på frågor angående rättigheter, trygghet och 

trivsel. Observationer och kartläggningar görs kontinuerligt och följs upp regelbundet på 

avdelningens reflektionstid. 

 

Vårdnadshavare 

Varje år svarar vårdnadshavarna  på Nacka kommuns kundundersökning. Frågorna är ställda 

utifrån läroplanens mål och kommunspecifika frågor. 

Förutom det dagliga samtalet vid lämning och hämtning erbjuds vårdnadshavarna 

utvecklingssamtal en gång per termin. De har också möjlighet att fylla i en blankett för 

synpunktshantering vid särskilda påpekanden. För vårdnadshavare finns även forum i 

samverkans-grupperna på respektive förskola. 

 

Personal 

En gång om året genomförs en medarbetarenkät där diskrimineringsfrågor  får ett stort 

utrymme. Med medarbetarna diskuteras kontinuerligt arbetsklimat, trivsel, värdegrund och 

behov av kompetensutveckling. 
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Nulägesanalyser: 

 

Barn 

Arbetslagen arbetar med olika kartläggningsmetoder som tex: 

Barn – rädda för/farligt på förskolan 

Kontaktbarometer 

Från jag till vi 

Kärnbarn 

 

Vårdnadshavare 

Nacka kommuns kundundersökning 

 

Personal 

Medarbetarenkäten  

 

 

FÖREBYGGANDE ARBETE 

På våra förskolor ska all personal: 

• vara goda förebilder 

• fortlöpande föra diskussioner kring diskriminering och kränkande beteende 

• ha ett tydligt förhållningssätt i sitt agerande mot diskriminerande och kränkande ord 

och handlingar 

• aktivt arbeta för att god trivsel råder för både barn och vuxna 

• vara observant på diskriminerande och kränkande beteende och agera direkt 

• regelbundet granska den egna verksamhetens organisation, tillämpningen av olika 

beslut, arbetsklimat och arbetssätt 

 

I vår förskolor arbetar all personal med: 

• att skapa gemenskap under aktiviteter, lekar och samlingar, där olikheter och likheter 

lyfts fram som något positivt 

• att hjälpa barnen att sätta ord på och förstå känslor och reaktioner som uppstår i 

barngruppen. Om något händer tar vi tillfället i akt och pratar om händelsen och visar 

på vad som är rätt respektive fel. Tex att man inte slåss, mobbar eller i ord och 

handling diskriminerar eller kränker någon – vi betonar allas lika värde 

• att det är tillåtet att säga nej/stop – vi använder oss av ”stop-handen” 

• att skapa trygghet genom närvarande pedagoger i lek och aktiviteter både inomhus och 

utomhus 

• att hjälpa barnen med konfliktlösning och samtala om hur man är en bra kompis. Vi 

tydliggör problem i barngruppen med hjälp av olika uttryckssätt, tex drama, bild och 

litteratur 

• att använda olika arbetsmaterial (tex Rädda barnens ”Stopp! Min kropp!”) som 

utgångspunkt för samtal om mobbning, integritet och känslor tillsammans med barnen. 
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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 gör vi en kartläggning av 

händelsen tillsammans med arbetslagsledaren. 

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

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

kränkt ett barn ansvarar förskolechef för att kartläggning görs. 

 

Vid konstaterad diskriminering eller kränkning informeras vårdnadshavare och förskolechef. 

Vid alla fall av konstaterad diskriminering eller kränkning informerar förskolechefen 

huvudmannen om händelsen. 

 

Kartläggning och både kortsiktiga- och långsiktiga åtgärder upprättas. Barn, vårdnadshavare, 

avdelningspersonal och förskolechef 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


