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Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2020 

Förskolan Bullerbyn  

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Inget 

barn i förskolan får utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering.  Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska 

behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett 

diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet och 

ålder. Varje år upprättas en plan på alla förskolor. Det som står i 

likabehandlingsplanen ska ske i verksamheten.  

Bestämmelser som styr 

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2016:828 och 2017:282)   

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

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling. Förordningen 

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor  

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder  

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. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083


 Sida 2 (11) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av 

bestämmelserna i diskrimineringslagen.  

När en anmälan kommer till Skolinspektionen/beo så gör de en 

bedömning om huvudmannen har iakttagit sina skyldigheter att motverka 

kränkande behandling utifrån bestämmelserna i skollagen.  

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, bristande tillgänglighet och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna -   

Diskrimineringslagen skiljer på sex olika former av diskriminering. De är: 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera 

Länk till kompetensutveckling om diskrimineringsgrunderna på 

Stockholms stads intranät:  

http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/ 

 

 

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.  

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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En orsak till upplevelser av trakasserier eller kränkande behandling kan 

vara 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) 

 

Ålder: På Bullerbyn har vi arbetat utifrån barnsynen av det kompetenta 

barnet, alltså har vi lyft barnens kompetenser oavsett ålder. Vi har utmanat 

barnen genom att erbjuda material och aktiviteter som är inkluderande 

oavsett ålder. På Norrgården vi har använt oss av material som vi har lånat 

av de äldre barnen på Sörgården för att utmana barnen. Till ex: pussel och 

små pärlor. Hos de äldre barnen på Sörgården där vi har mest 

åldersspridning 2,5-6 år ser vi ofta att barnen använder sig av sin egen 

kompetens tillsammans med sina kompisar och lär av varandra t.ex: i 

leken. 

Kön: Vi har samma värde för alla barn på Bullerbyn vi ser individen, dess 

behov, intressen och möjligheter.  

Alla barn på Bullerbyn bemöts med respekt oavsett kön. Vi lyssnar och tar 

in barnens tankar och funderingar gällande lik och olikheter mellan könen. 

Genom vårt genusarbete lyfter vi även fram vikten av att alla människors 

likavärde ska respekteras samt rätten till lika möjligheter oavsett kön. 

Genusperspektivet är även närvarande när det gäller val av material och 

litteratur. Till ex: Vi använder oss av OLIKA förlags böcker som 

pedagogiska hjälpmedel. Vi använder oss av könsneutralt material, som 

till ex: Tyger, klossar. 

Etnisk tillhörighet: Vi uppdaterar regelbundet vårt utbud av litteratur och 

har numera en normkreativ bokhylla, vilket innebär att litteraturen på 

förskolan är representativ för både förskolan samt världen vi lever i. Vi 

fortsätter att uppmuntra samarbetet med barnens familjer samt dra nytta av 

de olika kulturerna som omger oss. Till ex: Vi använder oss av HÄR ÄR 

JAG BOKEN som föräldrarna skapar åt barnen som språk och 

kulturhjälpmedel och om det förekommer andra språk i barnens 

omgivning då kan vi få en ordlista på det språket i boken. På Bullerbyn 
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dansar vi till olika länders musik och sjunger sånger på olika språk. Vi har 

även besökt dansmuseet för att lära oss olika dansstilar och lära oss danser 

från olika kulturer. Vi har även ett inplanerat besök till Zebradans och en 

föreställning med Koreansk-svensk dans. Den heter Ne ne ne och det 

betyder ja ja ja på Koreanska. 

Funktionsnedsättning: Tillgänglighet:  Vi har en väl anpassad miljö på 

förskolan. En miljö som möjliggör att barn med funktionsvariationer kan 

delta likvärdigt i undervisningen vi erbjuder. Vi har låga bord, hyllor och 

pedagogiskt material på en nivå som är tillgängligt och anpassat för alla 

barn på Bullerbyn. Även hall och toalett-miljön är anpassad för alla barn 

och har små toalettstolar och lägre handfat, hyllor och krokar, det finns 

inga trösklar eller trappor på Bullerbyn så det är lätt för alla att ta sig fram 

i våra lokaler. 

Sexuell läggning: Med hjälp av bilder, sånger, material samt litteratur 

synliggör vi olika familjekonstellationer och livsstilar. Vi bemöter och 

utmanar barnens tankar och funderingar i våra vardagliga samt planerade 

aktiviteter. Till ex: Vi ändrar texten på traditionella sånger och sagor för 

att kunna lyfta olika familjekonstellationer och även livsstilar. Tex i 

klassiska sången (5små apor hoppade i sängen) har vi bilder på mamma 

apa och tre apor barn och två grisar som barn och så presenterar vi 

familjen för barnen. Då skapar vi utrymme för att prata adoption med 

barnen.  

I barnens roll-lekar finns det bra möjligheter för barn och pedagoger att 

kunna diskutera ämnet.  

Pedagogerna är närvarande och deltar och lyssnar aktivt på barnen i leken 

när de fördelar roller. Vi uppmuntrar dem till att det kan vara tex två 

mammor eller två pappor om detta är aktuellt. Det kan också vara en 

ensam förälder i familjen. Vi är tydliga med att var och en själv har rätt att 

bestämma sin egen roll i leken. 

På förskolan har vi bilder på olika familjekonstellationer så att barnen 

tydligt ser hur det kan se olika ut i olika familjer. 

Religion och annan trosuppfattning: Vi har använt oss av litteratur samt 

den mångkulturella kalendern för att samtala kring valda högtider samt 

högtider som barnen har visat intresse för. Vi erbjuder olika typer av 

material som kläder och tyger som kan representera olika typer av kultur 

och religion med tex sjalar och dräkter. Barnen kan klä ut sig fritt och det 

skapar utrymme för samtal om olika trosuppfattning. UR och SLI är också 

hjälpmedel som används på Bullerbyn. Där kan vi tex lyssna på en saga på 

ett annat språk eller titta på en film från ett annat land.  
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Könsidentitet: Vi har bemött barnen med respekt oavsett könsidentitet. 

Allt material som finns i den pedagogiska miljön är medvetet inköpt för 

att vara inkluderande för alla barn oavsett kön. Vi har bemött och utmanat 

barnens funderingar och tankar med ett medvetet språk. Exempel på det är 

att vi tänker att tilltala barnet /barnen vid deras namn istället för deras kön.  

 

Det främjande/aktiva 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 

kan uppfattas som annorlunda. Det kan också vara till exempel 

kompetensutveckling för personalen om diskrimineringsgrunderna.  

 

1. Förskolans vision/värdegrund 

I vårt arbete utgår vi från barnsynen om det kompetenta barnet som en 

jämbördig medborgare i samhället. Genom ett lustfyllt lärande vill vi 

uppmuntra barnens delaktighet och meningsskapande i vardagen genom 

att vara närvarande och medforskande pedagoger.  

Vi förstår vår roll som förebilder och väljer att genom denna roll visa och 

lära barnen att alla människor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet eller 

ålder ska ha samma rättigheter, möjligheter samt skyldigheter. Detta gör 

vi genom kontinuerliga dialoger och interaktioner med varandra.  

Vi förstår att det är i samspel och kommunikation med varandra som vi 

utvecklas, därför ses våra olikheter som tillgångar som gynnar hela 

verksamheten. Vi vill skapa en miljö som stimulerar och uppmuntrar 

nytänkande, respekt, omtanke. En miljö som uppmuntrar vuxna och barn 

att prova nya saker och upptäcka fler lärandesituationer.  

Förskolans främjande arbete 

Det bedrivs ett främjande arbete för likabehandling utifrån gällande lagar 

på förskolan.  

Medarbetare och biträdande rektor diskuterar och reflekterar kring 

arbetssätt, miljöer och aktiviteter regelbundet på förskolans 

arbetsplatsträffar varje månad. Biträdande rektor har tillsammans med 

medarbetare ansvar för att fortlöpande ta initiativ till kompetensutveckling 

av kunskap som handlar om likabehandling. Det handlar om utbildning 

som omfattar från två timmar till flera dagar. Kunskap hos medarbetarna 
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om likabehandling och diskriminering är avgörande för en förskola där 

alla barn ges möjlighet att utvecklas, lära och leka utifrån sina personliga 

egenskaper och intressen.   

Barn är delaktiga i arbetet med likabehandling genom samtal och 

diskussioner i vardagen. Det är samtal i arrangerade former som 

samlingar och möten, och det är situationer i vardagen där vuxna 

och barn kan reflektera kring vad som är viktigt för att alla ska 

känna sig inkluderade och delaktiga. 

Föräldrar erbjuds utvecklingssamtal två gånger per år, på samtalen för 

man en dialog om hur barnet tillsammans med andra barn utvecklar 

sina förmågor att sätta sig in i sin egen och andras situation med 

utgångspunkt i det som likabehandling står för. Föräldrar bedömer 

arbetet en gång varje år i en enkät - Brukarundersökningen 

Alla medarbetare deltog i föreläsningar under våra planeringsdagar 2019 

”Stora pojkar gråter också!”  Det handlar om känslor, våld och gränser. 

Våldsprevention och barnkonventionen var temana på utbildningsdagen 

27 januari 2020. 

Likabehandlingsplanen finns på Stockholms stads hemsida och på 

skolplattformen.  Likabehandlingsplanen ska spridas i möten med barnen 

och personalen, på föräldramöten och föräldraråd. 

Alla pedagoger har läst igenom vår likabehandlingsplan, därefter har vi 

reviderat likabehandlingsplanen tillsammans.   

Vi har haft spontana och planerade reflektioner kring våra förhållningssätt 

och arbetssätt oss kollegor emellan. Under höstterminen 2019 bytte vi 

pedagoger plats med varandra under några dagar för att få bättre insikt i 

varandras olika arbetsmiljöer samt för att lära känna varandra bättre och 

skapa ett ännu bättre samarbete dvs Ett hus ett arbetslag. 

Vi har använt oss av den mångkulturella kalendern och uppmärksammat 

några dagar ur den tex 14/2 Alla hjärtansdag/samtyckesdagen och Rocka 

sockorna, allas rätt till lika värde. Under 2020 fortsätter vi att 

uppmärksamma fler dagar ur den mångkulturella kalendern som båda 

avdelningarna har valt tillsammans och vi kommer att ha mer fokus på 

kultur och traditioner från olika länder.  
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Under vårterminen 2020 har vi gjort en trygghetsrunda i miljöerna på 

Bullerbyn med två grupper av barnen från båda avdelningarna, detta är 

dokumenterat i form av ljudfiler. 

Vi besökte olika rum och hade med oss pedagogiska verktyg som 

känslokort för att underlätta för barnen att kunna utrycka sina känslor. 

Barnens tankar och kommentarer på Norrgården: 

Rummen är bra möblerade och tillgängliga för alla barn, materialen är i 

barnens höjd dock utrycker vissa barn att några ytor är trånga, bland annat 

läshörnan i matrummet. Skötrummet upplevs som bra och färgglatt av 

barnen, tack vare tavlorna och bilderna på väggen. Gemensamma ateljén 

har varit en okänd miljö för några barn och det visar sig att vissa barn inte 

har besökt ateljén.  

Barnens tankar och kommentarer på Sörgården: 

Barnen har uttryckt att det finns variation på material i Sörgården. Blåa 

köket är en bra miljö om man vill vara lite mer fokuserad och i fred 

eftersom det finns en begränsning på hur många som kan vara i rummet 

samtidigt. I vissa situationer tyckte barnen dock att det är bra med en 

pedagog i rummet vid tex konflikter. Toalettmiljön upplevs som bra av 

barnen och de påpekar även att det är bra att det finns en dörr för att kunna 

vara i fred på toaletten. Ateljén är tillgänglig och det finns färg och 

material, men det kom en önskan från barnen att få måla mer, inte bara när 

det är en planerad målaraktivitet.  

Analys av kartläggningen  

Likabehandlingsplanen ska hållas levande genom att ständigt vara en del 

av vår undervisning tillsammans med den kontinuerliga fortbildningen 

och andra styrdokument. 

Genom våra spontana och planerade reflektioner ska vi fortsätta ge 

varandra konstruktiv feedback kring våra förhållningssätt samt arbetssätt.  

Tex hur vi pratar med barnen, lyssnar på dem och tar det de säger på 

allvar. Detta ska sedan följas upp på nästa reflektion. 
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Vara nära barnen, se och lyssna. Fokusera på att barnen ska öva på att 

lyssna på varandra och öva på ömsesidighet. Använda stopp min kropp! 

Vi pedagoger är förebilder och använder ett föredömligt språkbruk och 

där vi också gör det vi säger. 

Vara noga med vårt kropps-språk så att det stämmer med vad vi säger. 

Tydligt stoppa all form av kränkningar och trakasserier och prata med 

inblandade personer direkt när det sker. Tala om hur en säger till varandra 

på rätt sätt. 

Att vi vuxna reflekterar enskilt och tillsammans kring barnsynen samt 

förhållningssättet som vårt arbete står för.  

Vi använder oss av den informationen som kommer fram i kartläggningen 

för att säkerställa att verksamhetens didaktik stämmer överens med 

barnens behov samt upplevelser på förskolan.  

Vi uppmuntrar och övar ständigt på vikten av kommunikation, tex att 

lyssna på kompisen först och att kommunicera stopp med kroppsspråket 

innan man lär sig att säga det med ord. Att fråga om kompisen vill ha en 

kram och anpassa sig till vad den andre svarar.   

Ålder: Alla barns kompetenser ska uppmärksammas och lyftas oavsett 

ålder. Vi ska fortsätta bemöta och utmana barnens tankar och funderingar 

gällande lik- och olikheter samt lyfta att dessa lik- och olikheter är det 

som gör oss starkare som grupp. Vi ska uppmuntra barnen till ökat 

samarbete, hjälpsamhet samt mod att prova på nya saker och nya sätt. Att 

alla barn är kompetenta ska vara ett förhållningssätt som utgör kärnan av 

vårt arbete. 

Kön: Vi ska bemöta alla barn med respekt och förståelse oavsett kön eller 

identitet. Vi ska föra kontinuerliga samtal om könens olikheter samt 

likheter, att vi har samma värde och varje individ har rätt att vara den man 

är. Varje individ har rätt till lika mycket utrymme i tal, aktiviteter och 

uppmärksamhet oavsett kön. 

Etnisk tillhörighet: Vi ska fortsätta bejaka barnens olika etniska 

tillhörighet, att vi har samma värde och varje individ har rätt att vara den 

man är. Vi ska synliggöra etnisk mångfald med hjälp av samtal, litteratur, 



 Sida 9 (11) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

sånger och bilder, UR och SLI. Vi ska fortsätta att uppmuntra samarbete 

med barnens familjer ur ett flerspråkigt samt interkulturellt perspektiv.  

Funktionsnedsättning: Förskolans miljö ska fortsätta att vara väl 

anpassad och tillgänglig så att barn med funktionsvariationer likvärdigt 

kan tillgodogöra sig undervisningen vi erbjuder i form av aktiviteter, 

utflykter osv. 

Sexuell läggning: Med hjälp av litteratur samt kontinuerliga samtal med 

barnen ska vi synliggöra lik- och olikheter i familjekonstellationer och 

livsstilar. Exempelvis, förskolans eget arbetsmaterial ”Här är jag” boken 

samt litteratur från bl. a bokförlaget Olika.  

 

Religion och annan trosuppfattning: Vi ska använda oss av den 

mångkulturella kalendern för att uppmärksamma olika traditioner och 

högtider. Vi ska möjliggöra för spontana och planerade aktiviteter där vi 

samtalar om kultur, religion och trosuppfattning.  

Könsidentitet: Den pedagogiska miljön ska vara utformad som sådan att 

den signalerar att alla barn oavsett könsidentitet kan vistas obehindrat på 

hela avdelningen yta. Vi ska synliggöra på olika sätt att vem som helst kan 

leka olika lekar oberoende av vem en är - flicka/pojke eller annat. 

Speciellt eftersom lekens betydelse har lyfts i nya Lpfö 18 så ska vi 

använda oss av bl a. leken för att uppmuntra barnen att utmana de 

traditionella könsrollerna genom just leken 

Arbetssätt: Observationer, dokumentationer, reflektioner och samtal med 

barnen och deras familjer, ex. användning av den normkreativa bokhyllan 

som kontinuerligt uppdateras med aktuella böcker samt boksamtal i 

samband högläsning och ”Här är jag boken”. 

Uppföljning: Uppföljning på de månatliga APT. Den här 

likabehandlingsplanen kommer att revideras feb 2021. 

Ansvar: Alla medarbetare 

När insatserna ska genomföras: I pågående verksamhet med stöd av 

biträdande rektor.  
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1. Upptäcka:  
Personal kontaktar förskolechef om händelsen direkt och vilka 

åtgärder som har vidtagits. Hur/när har kontakten med 

vårdnadshavaren inletts? Personalen kontaktar snarast 

vårdnadshavarna, informerar om händelsen och bokar snart därefter in 

ett kort möte där eventuellt även biträdande förskolechef eller 

förskolechef deltar. Mötet dokumenteras.  

Förskolechefen kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen.  

Anmäla: anmälan görs eventuellt på blankett 1 som finns i 

Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

2. 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).  

3. Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

Följa upp: Dokumentera 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. Det kan vara bra att förskolechef eller 

bitr. förskolechef deltar på mötet. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   

4. Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att 

komma överens om att t ex kränkningar har upphört och att ärendet 

kan avslutas.    

5. Har förskolan dokumenterat någon utredning om 
kränkning, diskriminering eller trakasserier under året? 

Förskolans svar: Nej. 
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Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

 

 

Biträdare förskolechef  
Biträdare 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 biträdande förskolechef 

omgående. 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 vidarebefordras därefter till Sociala 

Delegationen/SDN som är ytterst ansvarig.    

 

 

                  _________________________ 

 

Mallen beslutad i förskolans ledningsgrupp 13 juni 2018 


