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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2018 
Bamse språkförskola 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla 

barn i förskolan ska ha samma rättigheter – oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Med 

begreppet likabehandling menas att alla barn ska behandlas så att de har 

lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrunderna. 

Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering från och med 

1 januari 2015.  

Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Varje år upprättas 

en plan på alla förskolor. Det som står i likabehandlingsplanen ska ske i 

verksamheten.  

 

Alla medarbetare på Bamse språkförskola tar bestämt avstånd från alla 

former av kränkande särbehandling oavsett vem/vilka som avses.  Vi 

arbetar förebyggande utifrån vår värdegrund för att minimera risken för 

kränkningar. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar 

har effekt. Det handlar till exempel om att arbetet är långsiktigt och att 

alla är engagerade. En trygg miljö är en förutsättning för att lära och 

utvecklas. Vi arbetar kontinuerligt med att förskolan ska vara en plats där 

både barn och vuxna känner gemenskap och blir bemötta på ett 

respektfullt sätt oavsett vilka individer de är. 
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Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

 

 

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2016:828)   

o Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers 

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Stockholms stads förskoleprogram – framtidens förskola 

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta målinriktat 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.  

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 och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna - deo  

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering sedan 1 

januari 2015.  Bristande tillgänglighet innebär att en person med 

funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga 

åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.   

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.  

När det gäller de yngre barnen härleds ofta incidenter till 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) 
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Utvärdering av föregående års plan 
Under 2017 formulerades ingen ny plan, vi arbetade utifrån 

likabehandlingsplanen från 2016. Målet i 2017 års plan var att: Öka 

barnens delaktighet och kunskap om likabehandlingsplanen.  

Regelbundna samtal och intervjuer tillsammans med barnen genomfördes 

för att ta reda på: 

- hur de trivs på förskolan 

-vilka de helst leker/inte leker med 

-vad tycker de om/inte om att göra och varför 

Detta har vi också gjort: 

Vi har också funderat mycket på bemötande, hur vi ska vara med 

varandra. 

  

Vi har under året arbetat med språket för att minimera risken för 

konflikter.  

 

Vi har arbetat med att stärka barnens självkänsla och självförtroende. 

Barnen har fått beskriva goda egenskaper hos sig själva och hos sina 

kamrater.  

Vi har i detta arbete läst böcker utifrån bland annat Barnkonventionen 

tillsammans med barnen 

Vi har även jobbat med att alla ska vara lika värda oavsett vem och hur 

man är.  

 

Vi har lyft barnens olikheter och sett att de blir en tillgång i gruppen. 

   

Vi har haft ett medvetet jobb med demokratiska värderingar: acceptera 

olika åsikter och våga hävda sina egna åsikter, att prata om hur man är en 

bra och schyst kompis och att man fungerar och uttrycker sig på olika sätt. 

 

Vi har också jobbat med barns delaktighet och inflytande, och sett att det 

är ett utvecklingsområde 

 

Främja barns lika rättigheter och möjligheter 
Förskolans vision/värdegrund 

Vårt sätt att bemöta barn, vårdnadshavare och andra människor runt oss 

påverkar barns lärande och förståelse. Hur vi vuxna förhåller oss till 

barnen och till varandra är det som allra mest påverkar barnens utveckling 

vad gäller empati och förståelse för demokratiska värderingar. 

Språkförskolan Bamse delar värdegrunden att förmedla och förankra 
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respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar. Vi arbetar kontinuerligt med att förskolan ska vara en plats 

där både barn och vuxna känner gemenskap och blir bemötta på ett 

respektfullt sätt oavsett vilka individer de är. En trygg miljö är en 

förutsättning för att lära och utvecklas. 

Alla ska bli sedda, bekräftade och respekterade oavsett vem man är eller 

hur man är. 

För oss är det viktigt att alla känner: 

Jag duger 

Jag kan 

Jag betyder något 

Jag behövs 

 

 

 

Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

Det främjande 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 är 

annorlunda. Det kan också vara till exempel kompetensutveckling för 

personalen om diskrimineringsgrunderna. 

Förskolor är skyldiga att arbeta både främjande och förebyggande. Det 

förebyggande arbetet innebär också att upptäcka och undanröja eventuella 

risker för att barn blir diskriminerade, kränkta eller trakasserade.  

Vi har likabehandling som stående punkt på våra APT (arbetsplats träffar)  

Genom att lyfta det positiva och de starka sidorna hos varje person 

förebygger vi diskriminering. 
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Vi arbetar med det sociala samspelet 

Vi bygger broar mellan avdelningarna och grupperna genom att ”låna in” 

barn från andra avdelningar 

Vi arbetar med små lekgrupper där barnen får lära sig lekkoderna samspel, 

ömsesidighet och turtagning (SÖT). Barnen får också öva på olika fraser 

ex ”ska vi leka”. 

Vi skapar talutrymme vid tex måltider genom att sitta vid ett bord i varje 

rum och införa ett samtalsämne där barnen turas om att bestämma ämne 

Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar genom olika ansvarsuppgifter 

som får dem att växa tex dukningsvärd, samlingsvärd och massagevärd. 

Vi dela in barnen i mindre grupper så att alla kan känna sig delaktig 

 

Det här förmedlar vi till barnen: 

Skratta med mig och inte åt mig 

 Det är ok att säga nej 

 Ta hjälp av vuxna 

 Hjälp varandra 

 

 

    

 

 



 Sida 7 (12) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Kartläggning – förskolans kartläggning beskrivs här:  

Syftet med vår kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling i vår verksamhet 

 Intervjuer med barnen i grupp eller enskilt är ett sätt att få barnen 

delaktiga i kartläggningen. Vi försöker att ta reda på hur stämningen är i 

vår barngrupp och om det har hänt något som barn kan känna sig kränkta 

av. 

Genom att lyfta det positiva och de starka sidorna hos varje person 

förebygger vi diskriminering. 

Vi behöver fortsätta att ge barnen språkliga redskap för att kunna hantera 

konfliktsituationer.  

Återkommande lekgrupper för att bygga samspel. 

 Genom att låna böcker som skildrar olikheter på ett bra sätt. Diskutera på 

samlingen och spela forumspel utifrån olika situationer. 

Vi vuxna behöver vara goda förebilder och tänka på hur vi formulerar oss. 

Analys av kartläggningen  
   
För att förebygga kränkningar och diskriminering försöker vi vuxna att 

reagera snabbt när det uppstår sådana situationer i barngruppen. 

Barnens språkstörning ställer andra krav på oss vuxna. Det blir extra 

viktigt att uttrycka sig begripligt och att lyssna extra noga efter det barnet 

försöker uttrycka. Viktigt att försöka läsa av även kroppsspråk.  

Om kompetens saknas vid något område hos medarbetare så ska det 

tillgodoses genom kompetensutveckling.  

 

Förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling 2018 

Mål: Att öka barns delaktighet och inflytande 

Arbetssätt: Genom att diskutera barns rättigheter och skyldigheter, vara 

öppna för barns egna förslag och idéer. 

Få lämna synpunkter på verksamheten, t ex i regelbundna samtal 

barn/vuxna, reflektionsstunder efter t ex rörelselek.  

Undersöka hur man kan göra en barnanpassad plan mot diskriminering 

och kränkande behandling där målen blir begripliga 

Uppföljning: Uppföljningar genomförs av arbetslagen och ledningen 

på arbetslagsmöten under året.  

Ansvar: Förskolechef och medarbetare 

När insatserna ska genomföras: Under 2018 
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Förebyggande arbete 

Genom våra observationer har vi rutiner att granska vilka attityder och 

värderingar som förmedlas och genom det material som används. Det 

gäller bland annat böcker, appar i surfplattan osv. 

Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder möts. 

Vi ser till att vi har ett välfungerande och förebyggande arbete, bland 

annat genom: 

-Gruppstärkande lekar i början av höstterminen när vi får nya barn, 

 vi uppmuntrar de äldre barnen att hjälpa de nya barnen och vara 

förebilder 

-Närvarande och engagerande vuxna,  

-Genom tydlighet, struktur och  ett gemensamt   förhållningssätt,  

 -Genom att stärka barnens självförtroende, ett exempel är när vi   lyfter 

fram barnens positiva sidor tex ”kamratstolen” där barnen får turas om att 

sitta i en stol och höra vad kamraterna tycker de är bra på, 

- Barnen ska få lämna sina synpunkter på verksamheten, t ex i 

regelbundna samtal barn/vuxna, reflektionsstunder efter t ex rörelselek 

-Diskussioner, både mellan personal, och barn och vuxna emellan. 

-Spela upp olika händelser i forumspel, och diskuterar dem. 

-Genom att läsa böcker som tar upp olikheter, traditionella könsroller, och 

olika familjesituationer. 
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Upptäcka/utreda/Åtgärda 

Upptäcka: Personal kontaktar förskolechef om händelsen. Förskolechefen 

kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen. En anmälan görs på 

blankett 1 som finns i Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

Utreda: Utred snarast upplevelser av kränkning utan att värdera. Använd 

blankett 2 (Anvisningar, mallar och listor).   

När personal misstänks ha kränkt/trakasserat barn ska förskolechefen 

alltid ansvara för utredningen.     

Dokumentera: Dokumentera/utred och följ upp interna anmälningar på 

förvaltningens blanketter 1-3 (Anvisningar, mallar och listor).  

 

 

Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

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

åtgärder på blankett 3. 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. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   

Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att komma 

överens om att t ex kränkningar har upphört.    
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Ansvarsfördelning - anmälningsplikt 

Förskolechef  
Förskolechef är skyldig att anmäla om barn/vårdnadshavare anser att 

barnet är utsatt för kränkning/diskriminering till chefen för 

Förskoleavdelningen. Anmälan görs på blankett 1, utredning på blankett 2 

och uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen ”Anvisningar, mallar 

och listor”. 

 

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 förskolechefen. 

Anmälan görs på blankett 1. Utredning görs på blankett 2 och uppföljning 

på blankett 3 som finns i katalogen ”Anvisningar, mallar och listor”.  

Avdelningschef 
Avdelningschef är skyldig att anmäla händelsen till stadsdelsnämnden 

som är ytterst ansvarig. Anmälningar görs till Sociala Delegationen. 
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Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

Barn 

Barnens åsikter tas tillvara De är delaktiga genom samtal och intervjuer 

och genom reflektioner tillsammans med pedagogerna i olika 

vardagssituationer, samlingar och möten där barn kan fundera kring vad 

som är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga. 

Förskolan ska ta hänsyn till barnens ålder och mognad. 

Diskussioner om hur man är en bra kompis, och hur man själv vill bli 

bemött för att känna sig respekterad och sedd. 

I Bamses egen enkät ges utrymme för både barn och föräldrar att lämna 

synpunkter på verksamheten. 

 

Vårdnadshavare 

I Bamses egen enkät ges utrymme för både barn och vårdnadshavare 

att lämna synpunkter på verksamheten. 

Vårdnadshavare får se de filmade intervjuer med barnen som gjorts.  

På samtal med vårdnadshavare samt via kontaktböckerna ges möjlighet 

för delaktighet 

Det finns också möjlighet att i utvecklingssamtalet att diskutera barns 

trivsel och hur de mår. 
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Kommunikation och medarbetare 

All nyanställd personal skall få information om 

likabehandlingsplanen. All personal ska ansvara för att ta del av 

likabehandlingsplanen.  

Likabehandlingsplanen finns på Stockholms stads hemsida, och på varje 

förskolas hemsida.  Likabehandlingsplanen ska spridas i möten i med 

barnen och personalen, på möten/samtal med vårdnadshavare. 

Likabehandling ska finnas som en punkt på APT  

 

 

 

 

 


