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Inledning 
För att aktivt främja elevers lika möjligheter och rättigheter, måste varje verksamhet i (enlighet med 

styrdokument) ha ett systematiskt och målinriktat arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. Enligt skollagen ska det årligen upprättas en plan mot kränkande 

behandling för varje verksamhet inom förskolan och skolan. Rektor ansvarar för att årets plan och 

dokumentation beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som verksamheten 

planerar att genomföra under året.  

Detta är ett stödmaterial för barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter som bör användas vid 

framtagandet av plan mot kränkande behandling. Det är en viktig del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Enligt diskrimineringslagens tillägg har kraven stärkts på aktiva främjande och förebyggande 

åtgärder samt att arbetet kring likabehandling ska dokumenteras kontinuerligt.  Det innebär att 

samtliga sju diskrimineringsgrunder inkluderas i de aktiva åtgärderna och ska följas upp mer 

regelbundet än en gång per år.  

Verksamhetsformer som omfattas av dessa bestämmelser är förskola, skola, fritidshem och 

grundsärskola. 

Planen består av följande delar; vision (detta kännetecknar vår verksamhet), främjande (hur ser vi till 

att problemen inte uppkommer?), kartläggning (var finns problemen i vår verksamhet?), förebyggande 

(hur arbetar vi så att problemen försvinner?), åtgärdande (stoppa problemen direkt) och utvärdering 

(har vi fått bort problemen ur verksamheten?). 

 

 

 

  

Vision Främjande Kartläggning Förebyggande Åtgärdande Utvärdering
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Instruktioner för upprättande av plan mot 

kränkande behandling 

Grunduppgifter  
Börja denna sida med att fylla i grunduppgifter samt verksamhetens vision i arbetet för att främja lika 
rättigheter.  

Verksamhetsformer som omfattas: (Obs! varje verksamhetsform måste ha en egen plan.) 

Gäller från och med:  

Ansvarig/a skolledare: 

Vision: (detta kännetecknar vår verksamhet - vår helhetsidé) 

Barnen/elevernas delaktighet i framtagandet av planen: 

Vårdnadshavarnas delaktighet i framtagandet av planen: 

Personalens delaktighet i framtagandet av planen: 

På vilket sätt ska planen implementeras: (Gäller både barn/elever, personal, vårdnadshavare.) 

Datum för utvärdering av planen: 

Ansvarig för utvärderingen: 
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Begreppsdefinitioner  

Diskriminering 

Diskriminering i förskolan eller skolan 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 annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder (Diskrimineringslagen 2008:567, 1 kap. 4 §).  

Trakasserier 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 

2008:567, 1 kap. 4 §). 

Sexuella trakasserier 
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet (Diskrimineringslagen 2008:567, 1 

kap). Exempel på sexuella trakasserier kan vara kommentarer och ord eller när någon till exempel 

tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, 

inbjudningar och anspelningar. 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling är beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen 

eller vara systematiska och återkommande. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och 

subtila. Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden 

eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling 

förekommer ofta även på internet, till exempel på sociala medier (Skollagen 2010:800, 6 kap. 3–10 

§§). 

Personerna eller personen som utsätter någon annan för en kränkning behöver inte nödvändigtvis ha 

ont uppsåt eller mena något illa. Det räcker med att den som är utsatt känner ett obehag eller hot. 

Diskrimineringsgrunder 

Kön 

Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man, flicka eller pojke. Förbudet 

mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin 

könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 

identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön. Denna diskrimineringsgrund omfattar de flesta transpersoner. Transpersoner är 

ett paraplybegrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot tvåkönsnormen och 

samhällets föreställningar om hur kvinnor och män, flickor och pojkar förväntas vara, se ut och bete 

sig. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara 

såväl homo-, bi- som heterosexuella. 
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Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i 

Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera 

etniska tillhörigheter. 

Religion eller annan trosuppfattning 
Religionsfrihet är skyddad i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. Undervisningen 

ska vara icke-konfessionell, enligt skollagen.  Förskola/skolan får inte missgynna barn/elev på ett sätt 

som har samband med barnets/elevens religion.  

Sexuell läggning 

Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 

 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 

en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga 

är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Funktionshinder beskriver den 

begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 

Ålder 

Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering 

omfattar alla, unga som gamla. 

 

Mer information finns på www.do.se 

  

http://www.do.se/
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Årlig utvärdering 
Syftet med utvärderingen är att följa upp de insatser och åtgärder som gjorts och utvärdera effekterna 

av dessa.  

Gå igenom de främjande insatserna, val av 

kartläggningsmetoder, det förebyggande och det 

åtgärdande arbetet. 

• Hur blev det? Blev saker genomförda?  

• På vilket sätt har insatserna/åtgärderna 

gett önskat effekt? 

• Identifiera insatser/åtgärder som inte 

fungerat? Varför har 

insatserna/åtgärderna/metoderna fungerat 

mindre bra?  

• Vad behöver förstärkas och utvecklas framåt?  

 

Har utvärderingen resulterat i nya mål och åtgärder som ska genomföras under kommande läsår? 

Skriv in dessa i den nya planen. 

Personal, barn/elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att delta i utvärderingen av verksamhetens 

arbete mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. 

Hur har fjolårets främjande, förebyggande och åtgärdande arbete utvärderats: (Beskriv 

kortfattat) 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets arbete: 

Resultat av utvärderingen av fjolårets arbete:  

Eventuella åtgärder utifrån utvärderingen: 
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Främjande arbete 
Målet med förskolans och skolans främjande insatser är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö 

för alla barn, elever och personal. Syftet är att all personal, barn och elever både i ord och handling 

ska visa respekt för allas lika värde. Det främjande arbetet pågår alltid och utan förekommen 

anledning. Det rör förskolans/skolans hela arbete - från sättet att organisera och genomföra 

undervisningen till sättet att tala och handla under hela dagen.  

De främjande insatserna (aktiva åtgärder1) ska enligt diskrimineringslagen omfatta samtliga sju 

diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder samt kränkande behandling.  

Ett framgångsrikt främjande arbete kännetecknas av 

• Hela förskolans/skolans angelägenhet. 

• Stabilitet i förskolans och skolans organisation. 

• Bedrivs systematiskt och långsiktigt. 

• Integrerad och naturlig del i det vardagliga arbetet.  

• Kompetensutveckling och reflektion för personal. 

• Barn och elevers delaktighet och inflytande såväl som vårdnadshavares 

• Genomsyrar andra delar av verksamheten som till exempel raster och fritidsverksamheten. 

• De sju diskrimineringsgrunderna är ett naturligt inslag i undervisningen och de 

demokratiska arbetsformerna. 

• Vuxnas förhållningssätt (kollegialt, i relationer till barn/elev exempelvis hur vi 

talar med och om barn/elever, hur tar vi barnets/elevens perspektiv?) 

 

Lagbestämmelserna kräver kontinuerlig uppföljning av samtliga diskrimineringsgrunder.  

Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. 

Främjande insatser 

När ni ska fylla i främjande insatser, kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna samt kränkande 

behandling, är det viktigt att de är tydliga och utgår från er egen praktik. Ni kan med fördel göra 

kopplingar till läroplansmålen när ni skriver era insatser.  

Främja likabehandling oavsett kön 

Områden som berörs av insatsen: Kön 

Mål/förväntad effekt: (ange tydligt och konkret mål) 

Insats: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

 
1https://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/ 
 
 

https://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/
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Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

genomförda insatser) 

 

Främja likabehandling oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck 

Områden som berörs av insatsen: Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Mål/förväntad effekt: (ange tydligt och konkret mål) 

Insats: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

genomförda insatser) 

 

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet 

Områden som berörs av insatsen: Etnisk tillhörighet 

Mål/förväntad effekt: (ange tydligt och konkret mål) 

Insats: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

genomförda insatser) 

 

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen: Religion eller annan trosuppfattning 

Mål/förväntad effekt: (ange tydligt och konkret mål) 

Insats: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

genomförda insatser) 

 

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning  

Områden som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning 

Mål/förväntad effekt: (ange tydligt och konkret mål) 
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Insats: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

genomförda insatser) 

 

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen: Sexuell läggning 

Mål/förväntad effekt: (ange tydligt och konkret mål) 

Insats: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

genomförda insatser) 

Främja likabehandling oavsett ålder 

Områden som berörs av insatsen: Ålder 

Mål/förväntad effekt: (ange tydligt och konkret mål) 

Insats: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

genomförda insatser) 

 

Främja förskola/skola fri från kränkande behandling 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål/förväntad effekt: (ange tydligt och konkret mål) 

Insats: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

genomförda insatser) 
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Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbete utgår från konkreta problem/riskområden som upptäcks i kartläggningen. 

Det handlar om att avvärja de risker för trakasserier, diskriminering 

eller kränkande behandling som finns i verksamheten. Det är viktigt 

att resultat av kartläggningen och den fördjupade analysen ligger till 

grund för valda åtgärder. 

Undersöka (kartlägga)  
Vad vet vi om barn och elevers upplevelse av utsatthet i vår 

verksamhet? Vad vet vi om barn och elevers upplevelse av utsatthet 

på nätet? 

Första steget innebär att man undersöker om det finns risker för 

diskriminering och kränkande behandling i verksamheten. Kartläggningen ska omfatta och 

genomsyras av samtliga sju diskrimineringsgrunderna samt kränkande behandling. 

Kartläggningen bör omfatta översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och 

verksamhetsnivå. Analys av anmälningar till huvudman är en central del av 

kartläggningen. 

För att få kunskap och lära kring barns/elevers upplevelse är det fördelaktigt att 

kombinera olika kartläggningsmetoder, kvalitativa (observation, samtal) såväl som 

kvantitativa (enkäter). Förslag på kartläggningsmetoder: Intervjuer, enkäter, 

husmodellen, trygghetsvandringar, fokusgrupper, observation, sociogram, utredning, 

hälsoenkät, filmning med flera utifrån barn och elevers mognad och ålder. 

Resultatsammanställning bör vara uppdelad utifrån kön. I analysen och framtagningen av åtgärder är 

det däremot viktigt att tänka helhetsperspektivet och ha i åtanke att diskriminerings-grunderna ofta 

samverkar med varandra.  

Att involvera barn och elever i kartläggningen och analysen är en framgångsfaktor. För att fortsatt 

delaktiggöra barn och elever i framtida arbete är det av vikt att resultatet av kartläggningen 

återkopplas till barn och elever. 

Analysera 
Kartläggningens resultat ska analyseras och med fördel dokumenteras. Tänk på att involvera 

barnen/eleverna i analysen.  

Analysen av trakasserier och/eller kränkande behandling och dess orsaker ska 

utgå från en övergripande nivå. Det är viktigt att analysen utgår från 

förhållandena i verksamheten och inte från det enskilda barnet eller 

eleven.  Frågorna nedan ska alltså ställas i relation till verksamhetens organisation, 

lärmiljöer samt förhållningssätt, attityder och normer. 
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Analysfrågor: 

• Vad kan vi utläsa?  

• Var sker händelserna? Vilka riskområden kan man utläsa? Vilka typer av 

kränkningar/händelser förekommer? Vilka elever är utsatta? Finns det mönster/samband? 

• Har kränkningarna/otryggheten samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion eller annan 

trosuppfattning, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder)? 

• Varför ser det ut som det gör? Vilka är de bakomliggande orsakerna? 

• Vilka slutsatser kan dras?  

• Summera resultat och analys - vilka mönster och samband kan urskiljas? 

• Vilka risker ser vi med att det finns elever vars utsatthet vi inte uppmärksammar? 

Åtgärda 
I steg tre ska verksamheten genomföra förebyggande åtgärder som ska förhindra 

identifierade risker för diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Det 

ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det, när det ska vara klart samt vilka mål 

som ska uppnås. Åtgärderna ska bygga på årets kartläggning samt utvärderingen från 

förra årets plan. Det ska tydligt framgå på vilket sätt åtgärderna är kopplade till 

diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling.  

Det rekommenderas att barnen/eleverna involveras i det åtgärdande arbetet. 

Följa upp och utvärdera  
Det sista steget är att följa upp och utvärdera åtgärderna. Förebyggande åtgärder som gett 

god effekt kan därmed på sikt bli en del i det främjande arbetet. Denna del som berör 

uppföljning och utvärdering av förebyggande åtgärder kan fungera som ett underlag som 

ni tar med er till den årliga utvärderingen.  

När ni sedan ska fylla i förebyggande åtgärder är det viktigt att ange tydliga och 

konkreta mål och åtgärder. Samtliga diskrimineringsgrunderna ska ingå i alla fyra steg (kartlägga, 

analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera). Dock kan det visa sig att åtgärden eller åtgärderna bara berör 

någon/några av diskrimineringsgrunderna eller kränkande behandling. Åtgärderna kopplas till 

identifierade risker.  

Kartläggning  

Kartläggningsmetoder: (beskriv vilka kartläggningsmetoder har använts?) 

Hur har barn/elever och vårdnadshavare involverats i kartläggningen: 

Hur har personalen involverats i kartläggningen: 

Resultat: 

Analys:  
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Förebyggande åtgärder 

Områden som berörs av åtgärderna: (de diskrimineringsgrunder eller kränkande behandling som 

berörs utifrån de riskområden som ni upptäckt) 

Mål: (ange tydligt och konkret mål) 

Åtgärd: (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet) 

Ansvarig: (vem, vilka gör vad?) 

Kontinuerlig uppföljning: (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

gjorda åtgärder) 
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Enhetens egna rutiner för det åtgärdande arbetet 

vid händelser 
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram en rutin i form av ”Rutin för arbetet mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” (finns att hämta på intranätet).  

Varje verksamhet ska ha egna rutiner gällande det åtgärdande arbetet. Det åtgärdande arbetet handlar 

om att agera i situationer när ett barn/elev kan ha utsatts/eller anser sig vara utsatt för trakasserier, 

diskriminering och/eller kränkande behandling.  

Modellen/bilden nedan är förslag på arbetsgång vid trakasserier, diskriminering och/eller 

kränkande behandling. 

 

Rutiner för att upptäcka och anmäla trakasserier, 

diskriminering och kränkande behandling 

Samtlig personal har ansvar för att vara observanta och upptäcka trakasserier, diskriminering och 

kränkande behandling. Personalen ska ha god uppsikt över de utrymmen och platser där barn och 

elever befinner sig. 

Alla händelser där en eller flera barn/elever anser sig ha upplevt trakasserier, diskriminering eller 

kränkande behandling ska skyndsamt (inom 24 h) anmälas till rektor.  

Rektor ska därefter anmäla till huvudman (inom en vecka). Det är viktigt att komma ihåg att man 

anmäler händelser och inte barn eller elever.   

Personalens ansvar:  Av planen ska det framgå vilken rutin det finns för att meddela rektor, vilka i 

personalen som har ansvar att anmäla till rektor, när och vem kontaktar vårdnadshavare i 

förekommande fall. 

Skolledares ansvar: Av planen ska det framgå vem som anmäler till huvudman, om det är delegerat 

mm. 

Upptäcka Anmäla Utreda Åtgärda Följa upp
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Rutiner för att utreda, vidta åtgärder, följa upp och 

utvärdera åtgärderna när barn/elev blir kränkt/trakasseras 

av andra barn/elever 

I rutinen ska det framgå vem utredningen ska genomföras av samt hur den ska dokumenteras. BUF: s 

utredningsblankett ska användas. Det ska även framgå vem som är ansvarig för att göra uppföljning 

och utvärdering av åtgärder.  

Rutiner för att utreda, åtgärda, följa upp och utvärdera när 

barn/elev blir kränkt/diskrimineras/trakasseras av 

personal 

Skolledares ansvar: tex. utreda, informera vårdnadshavare, kontakta HR-avdelning om stöd behövs. 

Vidta eventuella arbetsrättsliga åtgärder. Det ska även framgå vem som är ansvarig för att göra 

uppföljning och utvärdering av åtgärder.  
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Exempel på främjande insatser 

Exempel på främjande insats avseende könsöverskridande identitet eller uttryck 

Områden som berörs av insatsen 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Mål  

Det är viktigt att målen är konkreta och tydliga. Koppla gärna till läroplanens mål och komplettera 

med eventuellt egna mål.  

Exempel 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Varje elev ska känna sig trygg och behandlas och bemötas med respekt oavsett könsöverskridande 

identitet eller uttryck. 

Skolans mål är att samtliga på skolan: 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen 

• har fått kunskaper om samhällets lagar, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i 

skolan och i samhället 

Insats 

Konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet. 

Exempel 

• Eleverna och personal får kunskap om normkritik och värdegrund utifrån 
diskrimineringsgrunderna 

• Vi har könsneutrala toaletter för elever och personal 
• Vi har blandade elevgrupper (ej könsindelade) 
• Vi använder neutrala eller individuella tilltal såsom elever, personliga namn, eller grupp A, B 

etc. (istället för tjejer, killar) och undviker könsbenämning i vardagligt tal 

Ansvarig 

Ange vem eller vilka som är ansvariga för att de uppgivna aktiviteterna genomförs. 

Exempel 

• För fortbildning pedagoger - Rektor  
• För normkritiskt förhållningssätt i alla undervisning - Samtliga pedagoger 
• Uppföljning av övriga insatser görs vid varje elevråd, APT – rektor, pedagoger 

Kontinuerlig uppföljning (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

gjorda insatser) 
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Exempel på främjande insats avseende religionsfrihet eller annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 

Religion eller annan trosuppfattning 

Mål  

Det är viktigt att målen är konkreta och tydliga. Koppla gärna till läroplanens mål och komplettera 

med eventuellt egna mål.  

Exempel 

• Barnen ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika 
religioner. 

• Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att 
barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen. 

För att säkerställa att målet är uppfyllt måste det följas upp. Ange därför också på vilket sätt ni 
kommer följa upp resultatet av arbetet till exempel: 

Insats 

Konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet. 

Exempel 

• Vi uppmärksammar fester och traditioner som är knutna till olika religioner och kulturer 

• I de fall där vi känner till att det finns familjer som praktiserar en religion, konsulterar vi 

föräldrarna för att få råd om vilka fester och traditioner som är lämpliga att uppmärksamma.  

• Vi kommer också att presentera alternativa fester och seder utan anknytning till religion, 

exempelvis namngivningsfest istället för kristet dop. 

• Vi skapar en idépärm med praktiska tips på hur vi i barngrupperna kan uppmärksamma olika 

religioners fester och traditioner. Pärmen kommer att kompletteras kontinuerligt.  

• Vi köper in en mångreligiös almanacka till varje arbetslag. 

Ansvarig 

Ange vem eller vilka som är ansvariga för att de uppgivna aktiviteterna genomförs. 

Exempel 

• För inköp av en mångreligiös almanacka ansvarar rektorn.  
• Varje arbetslag planerar ett upplägg för arbetet på den egna avdelningen.  
• Arbetet på avdelningarna startar i februari. Arbetet dokumenteras skriftligt och där det passar 

med hjälp av kamera. 

Kontinuerlig uppföljning (ange när och på vilket sätt ni kommer att följa upp utifrån mål och 

gjorda insatser) 

 


