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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2019 

Kastanjens förskola 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla 

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

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. 

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.  

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

 

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2014:958)   

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

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

o Förskolans läroplan 

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 
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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 ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband 

med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, köns-

överskridande identitet eller uttryck och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna – DEO. 

Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering sedan 1 

januari 2015.  Bristande tillgänglighet innebär att en person med 

funktionsvariation 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 funktionsvariation.   

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, funktionsvariation 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 upplevelse. Förskolan ska alltid utreda om barnet blivit kränkt.  

Här tas hänsyn tas till barnens ålder. Det vanliga är att det inte är frågan 

om kränkande behandling men däremot snarast fråga om 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) 
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 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga 

någon annan skada eller obehag) 

Förskolans främjande arbete 

Det bedrivs ett aktivt arbete för likabehandling utifrån gällande lagar på 

förskolan.  

Medarbetare och biträdande förskolechef diskuterar och reflekterar 

regelbundet kring arbetssätt, miljöer och aktiviteter på förskolans 

arbetsplatsträffar varje månad. Förskolechef och den pedagogiska ledaren 

arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för medarbetarna att skapa 

tillgängliga och icke diskriminerande miljöer. Alla barn ska ha tillgång till 

alla aktiviteter på förskolan.  

Biträdande förskolechef har tillsammans med medarbetare och 

förskolechef ansvar för att fortlöpande ta initiativ till kompetensutveckling 

gällande likabehandling. På enhetens utvecklingsdagar har alla 

medarbetare tagit del av stadsdelens arbete med våldsprevention. Vi har 

också tagit del av föreläsningar om normkreativt arbete. Utifrån det 

använder vi oss av litteratur från Olika förlag. Där finns böcker som 

konkretiserar och problematiserar samtliga diskrimineringsgrunder.  

Kunskap hos medarbetarna om likabehandling och diskriminering är 

avgörande för en förskolas verksamhet. Alla barn ska ges möjlighet att 

utvecklas, lära och leka utifrån sina personliga egenskaper och intressen.  

Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet  

Barnens delaktighet: 

Barn är delaktiga i arbetet med likabehandling genom samtal och 

diskussioner i vardagen, i arrangerade former som samlingar och 

möten, men även i den dagliga verksamheten. Vuxna och barn 

reflekterar kring vad som är viktigt för att alla ska känna sig 

inkluderade och delaktiga.  

Vi talar också med barnen om begreppet samtycke – att tycka samma - 

vara överens. I lekfulla sammanhang får barnen öva på att uttrycka 

känslor och att läsa av sina kompisars känslouttryck. 

Vårdnadshavares delaktighet: 

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 
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Personalens delaktighet: 

Alla fast anställda medarbetare på enheten deltar i planeringsdagar och 

utvecklingsdagar där likabehandlingsarbetet alltid är aktuellt. På våra 

arbetsplatsträffar reflekterar vi och samtalar om likabehandling utifrån 

dokumentationer, observationer och situationer som uppkommer i 

vardagen på förskolan. Kontinuerligt förändrar vi förskolans miljöer 

utifrån våra samtal och observationer samt barnens inflytande. 

Flera medarbetare har gått och går flerspråkighetsutbildning för att öka 

kunskaperna om och få fler verktyg för hur vi på förskolan kan jobba med 

mångfald och etnicitet i verksamheten. Några medarbetare har gått och 

går kurs i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, för att kunna förstärka och utöka det språkliga arbetet på 

förskolan.  

Utvärdering av föregående års plan 

Vi har läst och använt analoga och digitala böcker bl.a. ”Olika-böckerna”. 

Böckerna tar upp vänskap och olika dilemman som kan uppstå i 

kamratrelationer. Olika-böckerna problematiserar och konkretiserar även 

samtliga diskrimineringsgrunder. Alla barn på förskolan har fått ta med en 

bok hemifrån. Den läser vi i en mindre grupp och samtalar kring, vilket 

skapar förutsättningar att komma till uttryck oavsett ålder och kön. Vi 

uppmärksammar också olika livsvillkor för barn i andra kulturer. Detta 

gör vi genom att läsa litteratur som handlar om barns vardag och 

levnadsvillkor. 

Vi har lånat böcker, ser filmer från UR som tar upp kamratrelationer vilka 

sedan ligger till grund för olika samtal med barnen. Vi har tagit upp olika 

begrepp så som samtycke, vara överens, ömsesidighet i t.ex. lek och 

samtal. Vi har vidareutvecklat begreppet ”stopp-min-kropp” där vi pratat 

om att även om en vill göra något ”snällt” mot en kompis så behöver en 

fråga om en får, dvs. samtycke. Alla pedagoger arbetar för att alla barn är 

aktiva i sitt sätt att lösa konflikter som uppstår mellan barnen. Båda parter 

har rätt att uttrycka sig och vi pedagoger är med som stöd. Med de yngre 

barnen är pedagogerna nära, läser av och hjälper till att tolka ömsesidighet 

och respekt. De använder stopphanden som ett konkret verktyg och som 

barnen själva tillämpar. Vi har tillsammans med barnen utformat en 

kompissol, där alla är delaktiga med hur man är en bra kompis. Barnen 

refererar själva till den i olika sammanhang. Även vi vuxna gör det. 

Som ett led i arbetet med kamratskap har vi pedagoger strävat efter att alla 

barn efter förmåga kan bidra och hjälpa varandra i olika sammanhang 

t.ex. vid på och avklädning.   

Vi använder kompis, vänner och varandras namn när vi tilltalar varandra i 

verksamheten. 
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I arbetet med värdegrunden har vi uppmärksammat Internationella 

vattendagen. 

 Vi har lagt tonvikt vid att skapa pedagogiska miljöer utifrån den 

normkritiska checklistan och diskrimineringsgrunderna, för att på så sätt 

främja en kreativ lek för alla barn. 

 Vi har bilder på flera väggar från Pernilla Stalfelts bok ”Lika som bär”. 

Boken utgår ifrån ett värdegrundsperspektiv och väcker olika slags samtal 

mellan barnen t.ex. hårfärg, ögonfärg och vad man tycker om.  

Vi har medvetet skapat miljöer utan flick- eller pojk-kodat material. Vi 

vill ha material som är ”ofärdigt” och som kan bli allt möjligt och locka 

alla barn till kreativ lek. Vi har tygbitar, sjalar, olika geometriska former i 

olika matrial, kartonger och kaplastavar m.m. Vi har köpt in lego i andra 

färger och med andra figurer än det traditionella. Vi ville med det 

undersöka om det skulle locka andra/fler barn att bygga. Vi observerade 

att så var fallet.  

 Barnen har inflytande och är medskapande i utformningen av miljöerna. 

De har kommit med förslag på vad de vill ska finnas i t.ex. skogsrummet 

och har själva formgett och skapat materialet med bl.a. återbruksmaterial. 

I det arbetet inspirerar och hjälper de varandra och vi har observerat att 

barnen är mer varsamma om det gemensamma materialet. 

Alla barn oavsett ålder har getts förutsättningar att ta sin egen mat 

antingen vid bordet eller från en framdukad buffé  

Kartläggning  

 Alla medarbetare har tillsammans på arbetsplatsträffar tagit upp och 

diskuterat olika situationer som beskrivit hur vi har arbetat med målen. 

Utifrån de diskussionerna, den normkritiska checklistan och 

diskrimineringsgrunderna har vi sett att vi i miljöerna saknar: 

- bilder från boendemiljöer i Sverige 

- bilder som visar olika familjekonstellationer 

-  bilder som visar människor med olika hudfärg och 

funktionsvariation  

-  köpa in fler och nya ” Olikaböcker”. 

Vi fortsätter att bygga vidare och utveckla arbetssätt för att ge alla barn 

oavsett kön samma möjligheter till att utvecklas utifrån sin hela potential. 

Till exempel att locka och erbjuda barn som alltid vill göra samma saker, 

till att utmanas inom andra områden.  
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Vi arbetar också vidare med att utveckla vårt arbetssätt när det gäller 

barnens integritet och respekt för varandras gränser/kropp. Till exempel 

att uppmärksamma barnens lek och förvissa oss, och de själva, om att de 

är överens om hur leken ska gå till.  

Vi har gjort en kartläggning genom att observera barnens lek och aktivitet 

i förskolans samtliga miljöer. Utifrån detta har vi förändrat miljöerna 

genom att ta bort och tillföra nytt material, t.ex. mer organiskt material. 

Utifrån barnens önskemål har vi också ändrat inriktning i några av 

miljöerna. Det har resulterat i att fler barn har lust att leka och utforska 

materialet i miljöerna. Barnen har i olika grad bidragit med sitt skapande i 

miljöerna t.ex. gjort blad, fåglar och insekter till vårt skogsrum. De har 

också skapat djur i tredimensionell form. 

Förskolans mål för 2019 

 Mål: Att fortsätta utveckla arbetet med kamratskap och alla människors 

lika värde i förskolans miljöer och i verksamhetens arbetssätt. 

Arbetssätt: Vi kommer fortsätta utveckla vårt arbetssätt som en del i 

enhetens arbete med våldsprevention genom att göra observationer av 

barnens lek. Samt hur miljöer och material används i utbildningen. Utifrån 

observationerna kommer vi dels i arbetslaget under reflektionstiden, och 

dels på arbetsgruppsträffar, reflektera och diskutera dessa för att på så sätt 

kunna utveckla arbetet med alla människors lika värde. 

Vi kommer också utveckla formen för hur vi tillsammans med barnen gör 

kartläggning av förskolans miljöer. Detta för att göra barnen aktivt 

delaktiga i likabehandlingsarbetet och få deras perspektiv på hur de 

uppfattar förskolans miljö.  

Uppföljning: Uppföljning på de månatliga APT. Den här 

likabehandlingsplanen kommer att revideras februari 2020. 

Ansvar: Alla medarbetare har ansvar för att utveckla arbetssätt och de 

pedagogiska miljöerna. Delegering till medarbetare som ansvarar för 

inköp. 

När insatserna ska genomföras: I pågående verksamhet fram till nästa 

revidering med stöd av biträdande förskolechef.  

 

Kommunikation 

Likabehandlingsplanen finns på Stockholms stads hemsida. 

Likabehandlingsplanen ska spridas i möten med barnen och personalen, 

på föräldramöten och föräldraråd. 
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Förebyggande arbete 

Personalen har inte upptäckt någon strukturell diskriminering eller risk för 

kränkande behandling i förskolans miljöer eller de aktiviteter som barnen 

deltagit i.  

Det har inte gjorts någon anmälan på förskolan kopplat till 

diskrimineringsgrunderna, trakasserier eller kränkande behandling under 

år 2018. 

Upptäcka/utreda/Åtgärda 

Upptäcka: Alla medarbetare 

Utreda: Berörda medarbetare tillsammans med förskolechef eller 

pedagogisk ledare.  

Dokumentera och åtgärda: Stadsdelens blanketter 

”Anmälningsblankett – Anmälan för utredning” och ”Utredning- 

kränkning, diskriminering, trakasserier” används.   

Följa upp: Stadsdelens blankett ”Uppföljning – utvärdering av åtgärder” 

används.  

Följa upp på förvaltningen: Om förskolan har haft en anmälan till 

Skolinspektionen/BEO skrivs ett yttrande till Sociala delegationen. De 

föreslagna åtgärderna följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   

Ansvarsfördelning - anmälningsplikt 

Förskolechef  

Förskolechef är skyldig att anmäla om barn är utsatt för 

kränkning/diskriminering till chefen för Förskoleavdelningen.  

Personal   

När personal får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling/diskriminering är hen skyldig att anmäla händelsen 

till förskolechefen.  

Avdelningschef 

Avdelningschef är skyldig att anmäla händelsen till stadsdelsnämnden 

som är ytterst ansvarig.  

 


