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Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2020 

Förskolan Kastanjen  

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
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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.  

En orsak till upplevelser av trakasserier eller kränkande behandling kan 

vara bristande tillsyn från personal.    

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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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) 

 

Vårt mål 2019 var att fortsätta utveckla arbetet med kamratskap och alla 

människor lika värde i förskolans miljöer och i verksamhetens arbetssätt. 

Detta känner vi att vi följt och är nöjda med. Något vi vill förbättra är 

uppföljningen av detta. Likabehandlingsarbetet är ständigt aktivt på 

exempelvis APT:erna men att mer konkret diskutera våra mål och hur det 

går med dessa är något vi vill förbättra år 2020. 

 

1. Förskolans vision/värdegrund 

  

Vår vision är att alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter oavsett 

kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning och/eller 

könsnormsöverskridande identitet. Vår verksamhet vilar på värdegrunden 

att alla barn ska få en chans att utvecklas och växa utan att hämmas på 

grund av exempelvis stereotypa könsroller. Vår vision är att förskolan ska 

vara en trygg plats för barnen där de också är delaktiga i arbetet att 

utveckla verksamheten. 

2. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

Utifrån de lagar och styrdokument som förskolan går efter bedrivs ett 

aktivt arbete för likabehandling. 

Medarbetare och biträdande rektor har en ständigt pågående diskussion 

kring arbetssätt, miljöer och aktiviteter på förskolans arbetsplatsträffar 

varje månad. Biträdande rektor 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. Det främjande 

arbetet pågår också ständigt i arbetslaget där man tar hjälp av varandra för 
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att bibehålla en så objektiv bild som möjligt av våra barn och miljöer för 

att undvika att fastna i vissa tankesätt.  

Biträdande rektor har tillsammans med medarbetare och rektors 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.  

Att som medarbetare besitta kunskap om likabehandling och 

diskriminering är essentiellt för denna utbildning och en stor del av det 

främjande arbetet. Det ger oss möjlighet att bemöta och presentera ämnet 

för barnen på ett bra sätt som skapar möjlighet för utveckling, lärande och 

lek. Detta på ett sätt som blir utifrån barnens personliga egenskaper och 

intressen, snarare än deras könstillhörighet/ålder eller fördomar. 

1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

I vardagen sker ständigt samtal och diskussioner med barnen, under 

samling eller vardagliga möten med dem. Barnen reflekterar tillsammans 

med vuxna kring hur man får alla att känna sig inkluderade och delaktiga 

och varför det är så viktigt. I konflikter barnen emellan kan man stanna 

upp och diskutera kring varför något kändes fel. Det är då ett bra tillfälle 

att ta upp likabehandlingsplanen och påminna om de regler och mål vi satt 

på vår förskola tillsammans med barnen, så dessa även blir förankrade i 

verkligheten på ett bra sätt för barnen. 

2. Här beskriver förskolan hur vårdnadshavare har varit 
delaktiga i arbetet:  

Under utvecklingssamtal två gånger per år öppnas en dialog med 

vårdnadshavare kring hur barnet tillsammans med andra barn utvecklar 

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

med utgångspunkt i det som likabehandling står för. I brukarundersökning 

som sker en gång per år får vårdnadshavarna även chans att bedöma de 

arbetet. Vårdnadshavarna får också möjlighet att göra besök på förskolan 

vilket ger en bättre insyn i arbetet och hur likabehandlingsplanen speglas i 

den dagliga verksamheten. 
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3. Beskriv hur personalen varit delaktig i arbetet:  

Under planerings- och utvecklingsdagar bearbetas ständigt 

likabehandlingsarbetet och detta är något som alla fast anställda deltar i. 

Utifrån observation och dokumentation reflekterar vi kring likabehandling 

under arbetsplatsträffarna. Kontinuerligt förändrar vi förskolans miljöer 

utifrån dessa samtal och observationer i samarbete med barnen. 

Några medarbetare har kompetens i TAKK, tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation, för att kunna förstärka och utöka det 

språkliga arbetet på förskolan. Samt att flera medarbetare har gått en 

flerspråkighetsutbildning för att få fler verktyg över hur vi på förskolan 

kan jobba med mångfald och etnicitet. 

Likabehandlingsplanen finns på Stockholms stads hemsida 

https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/kastanjen/ och 

tillgänglig på Skolplattformen. Den ska sättas upp i våra lokaler så att 

vårdnadshavare lätt kan ta del av den. Likabehandlingsplanen ska spridas i 

möten med barnen och personalen, på föräldramöten och föräldraråd.  

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 

-  Fler och nya ” Olikaböcker”. 

Under en trygghetsrond tillsammans med barn i olika åldrar framkom det 

att barnen kände sig otrygga på en av toaletterna på förskolan, då 

belysningen är dålig på denna. De toaletter som barnen kände sig trygga 

på var toaletter som gör det lätt att kommunicera med de vuxna på 

förskolan (toaletter med ringklocka exempelvis).  

Barnen upplevde ”skogsrummet” som läskigt ibland då ”lamporna brukar 

vara släckta” där.  

Barnen uttryckte att de rum där material var otillgängligt för dem kändes 

tråkigare än andra rum. Exempelvis i allrummet där bl.a. små-legot står 

uppe på en högre hylla som endast de vuxna når upp till. 

https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/kastanjen/


 Sida 6 (10) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Vårt firande av lucia har utvärderats och utvecklats och vi erbjuder sen 

några år tillbaka likadana luciakläder till alla barn.  

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

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

För att arbeta mot detta försöker vi vidga barnens vyer genom att erbjuda 

alternativ till de barn som vanligtvis annars alltid gör och leker samma 

saker med samma kompisar. 

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 vill fortsätta arbeta med material som skapar en rik lek som inte 

begränsar barnet. Ofärdigt material som pinnar, kottar, tyger m.m. har vi 

upptäckt intresserar alla barn oberoende kön och ålder. Det är material 

som alla barn lekt med. 

Analys av kartläggningen  

Från trygghetsronden med barnen kan vi dra slutsatsen att vi behöver byta 

lampor på de mörka toaletterna, så att det blir bättre ljus. Vi kan också se 

över möjligheten att skaffa ringklockor eller andra kommunikationsmedel 

på fler av toaletterna då detta var något som barnen upplevde som positivt.  

Att några av barnen upplevde skogsrummet som otäckt för att det ”ofta är 

släckt” säger oss att vi behöver samtala med barnen kring hur man kan 

komma överens i leken på ett sådant sätt som gör att alla känner sig 

trygga. Många barn tycker om när rummet är släckt som del av olika lekar 

när det är natt och dags att sova. Då behöver vi vara tydliga och etablera 

regler kring detta med barnen. När är det okej att släcka och inte och hur 

försäkrar man sig om att alla barn känner sig trygga i detta? Kanske 

behöver barnen extra stöd av en vuxen vid dessa lekar. 

För att göra alla rum likvärdiga och ge barnen samma typ av möjligheter i 

alla rum behöver vi vuxna göra materialen lika tillgängliga i alla rum. 

Tanken med att små-legot står otillgängligt för barnen har sin grund i att 

mycket av legot tappas bort och hamnar fel. Istället för att sätta legot på 

ställen som barnen inte når vill vi etablera ett system för hur vi 

gemensamt håller koll på legot. Exempelvis att barnen får säga till vad för 

små-lego de tar och att de sedan säger till när dessa bitar är tillbaka lagda 

på rätt ställe. 



 Sida 7 (10) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om 

aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett 

utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 

könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

 

Bestämmelserna i korthet:  

• Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje 

verksamhet:  

• arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt 

följa upp och utvärdera)  

• förskolan ska ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och 

rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier  

• förskolan ska löpande dokumentera alla delar av det fortlöpande 

arbetet i loggbok eller i själva planen.  

• samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i 

verksamheten.  

Läs mer: Nya bestämmelser för förskolan och skolan  

Läs ännu mer från DO:  

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ 
         

Förskolans förebyggande arbete 

Genom att erbjuda könsneutralt material på förskolan arbetar vi 

förebyggande gentemot att skapa stereotypa könsroller och lekar. Vi läser 

normkritiska böcker och håller samtal med barnen enskilt och i grupp. I 

våra lokaler finns bilder på bl.a. olika familjekonstellationer för att bredda 

begreppet familj och hur en sådan kan vara uppbyggd.  

http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/nya-bestammelser-for-forskola-och-skola/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
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Mål: Att i praktiken följa den likabehandlingsplan vi etablerat och 

ständigt ge barnen en inblick i den. Att tillsammans vuxna och barn 

reflektera och samtala kring likabehandling för att fortsätta utveckla våra 

miljöer och arbetssätt på ett sätt som står i linje med allas lika värde. 

Arbetssätt: Vi vill till större del arbeta med skriftlig observation och 

dokumentation för att uppföljningen av arbetet med 

likabehandlingsplanen och våra mål ska kunna göras på ett mer konkret 

sätt. Vi fortsätter att reflektera och diskutera både i den mindre 

arbetsgruppen men också inom hela arbetslaget. Genom att observera 

andra grupper barn än den ordinarie grupp man arbetar i kan vi ge 

varandra ett bredare perspektiv och upptäcka fler saker som kan berika vår 

reflektion i utveckling av miljöer och arbetssätt.  

Uppföljning: Uppföljning på de månatliga APT. 

Ansvar/vem?: Det är alla medarbetares ansvar att följa 

likabehandlingsplanen och arbeta mot de mål som vi satt. Då 

uppföljningen var något vi vill förbättra under detta år har vi satt Stina 

som ansvarar för att uppföljningen på våra APT blir tydlig och även 

dokumenteras.  

När insatserna ska genomföras: Insatser genomförs omedelbart efter att 

likabehandlingsplanen skridit till verket och fortsätter under årets gång. 

Planen kommer att revideras februari 2021.   

1. Upptäcka:  
Personal kontaktar rektor 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 rektor eller rektor deltar. Mötet dokumenteras.  

Rektor kontaktar chef 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 rektor alltid 

ansvara för utredningen.     

Dokumentera: Dokumentera/utred och följ upp interna anmälningar 

på förvaltningens blanketter 1-3 (Anvisningar, mallar och listor).  
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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 rektor eller bitr. 

rektor 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? 

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 2019. 
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Foto: Maria Gamla stans förskolor 

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 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 


