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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, funktions-

nedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 

och ålder. Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering. 

Alla barn, deras familjer och personal har rätt att vistas i förskolans miljö 

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.  I Maria Gamla Stans 

förskole enhet har vi även vår RAP som står för Respekt, Ansvar och 

Professionalitet. På alla våra förskolor skall varje barn känna trygghet, 

glädje, lust att lära och utveckla många rika språk. Här kan var och en 

känna delaktighet och lära för hela livet.  
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Styrdokument 

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 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.  

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? 

Diskriminering  

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder 

behandlar något barn sämre än andra barn och missgynnandet barnet i 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 
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Beskrivning av diskrimineringsgrunderna - do  

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 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) 

 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga 

någon annan skada eller obehag) 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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Utvärdering av föregående års plan 

 

Arbetet med föregående års plan som grund har inte fungerat helt bra. 

Vissa delar av planen har följts medan andra inte har fungerat. 

Pedagogik för ett helt livsutrymme som är förskolans policy har fungerat 

och är levande i organisationen. De förebyggande delarna i den 

föregående planen har följts till stora delar. Vi behöver bli bättre på att 

hålla dokumentet levande under hela året. Vi behöver även synliggöra vår 

plan i hallar, hemsidor samt samtal med familjerna. När barns tankar och 

önskemål utifrån alla människors lika värde och rättigheter framförs, 

skall de skrivas in i ”den viktigaste boken”. Vilket sedan ligger som 

underlag för nästa revidering av planen. 

 

Främja barns lika rättigheter och möjligheter 

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. Här lägger vi stor vikt vid att i 

introduktionen av nyanställda och vikarier gå genom berörda förskolas 

plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

På alla våra förskolor finns ett språkotek där vi har litteratur som speglar 

alla de sju diskrimineringsgrunderna, detta för att främja förståelse och att 

alla ska vara synliggjorda. 

Vi använder enhetens reflektionsmall på våra möten för att säkerställa att 

alla får en chans att bli hörda och sedda samt att kunna lyfta frågor om 

barnen och barngruppen vid varje tillfälle. 

När vi köper in nytt material till förskolan ska vi ta hänsyn till följande tre 

punkter: 

Genus- och jämställdhet, miljö och ekonomi. 
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Kön 

Genom observationer kan vi se att det finns föreställningar hos barnen om 

att vissa saker eller färger bara är för flickor/för pojkar, men också att det 

är skillnad i människovärde baserat på könstillhörighet. Barnen uttrycker 

det de ser i sin omvärld, och för oss i förskolan är det viktigt att visa det 

också finns nyanser och olikhet. Vi lyfter fram att ”alla kan göra allt” men 

också diskutera med barnen om varför det blir så att vi tycker att något 

bara är för killar/för tjejer, samt vilka normer i samhället som skapar en 

föreställning om olika värde och förmåga hos olika individer baserat på 

könstillhörighet. Vi läser böcker som kastar om könsroller och reflekterar 

kring detta tillsammans med barnen. Vi är noga med att det i böckerna 

finns bilder av människor av olika kön som gör olika saker (yrken, roller 

etc.) Vi gör observationer av varandra för att få syn på mönster i hur 

pedagoger bemöter och pratar med barnen, om det finns olikheter kopplat 

till kön och hur vi som pedagoger reproducerar normföreställningar. Vi 

strävar efter att hela tiden lyfta barnen som individer utan att utgå ifrån 

deras könstillhörighet och de egenskaper vi kopplar till den. 

 

Etnisk tillhörighet 

Vi tillhandahåller bilder och böcker som visar en bred representation av 

människor och utseenden. Detta fortsätter vi arbeta med och har det i 

åtanke då vi köper in material och lånar böcker på biblioteket. 

Intersektionellt perspektiv: vi kan även använda tecken som stöd i vårt 

språkarbete i samverkan med olika talade språk. (kopplas till 

funktion/funktionalitet). Vi anstränger oss att hitta böcker och berättelser 

som berättar om andra kulturer än den svenska. Vi ska se till att den 

barnlitteratur, sånger och bilder vi har synliggör etnisk mångfald, genom 

att arbeta med barnens ursprung och familjer på ett kreativt och främjande 

sätt låter vi alla synas utan att värderas. Vi uppmärksammar att en kan ha 

en eller flera etniska tillhörigheter och att etnicitet är en självbestämmande 

kategori. 
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Medarbetare kommer att gå utbildning mot kränkande behandling och 

rasism under våren. Detta kommer sedan spridas till hela enheten. 

VT17 och HT 17 kommer hela enheten att arbeta särskild med att 

motverka rasism 

Religion eller annan trosuppfattning 

Vi synliggör traditioner och berättar och pratar med barnen om dessa. Vi 

ska särskilt uppmärksamma de traditioner och religioner som är 

representerade i barn och personalgruppen med dans, sagor, musik, mat 

och bilder. Vi har även med detta som en egen punkt i vårt 

inskolningsmaterial när vi tar emot nya familjer där vi uppmuntrar att dela 

med sig av sina traditioner. Vi ska alltid fråga föräldrar i 

inskolningssamtalet om hur de vill att deras barn ska delta i förskolans 

traditioner och firanden. Vi tydliggör att alla har rätt att tro som de vill. 

Under vårterminen kommer även olika religioner och traditioner att lyftas 

under storsångsamlingen.  

 

Funktionsskillnader 

Vi vill främja allas möjligheter att delta och vara delaktiga oavsett 

funktionalitet. Vi använder tecken som stöd för att möjliggöra 

kommunikation för alla, vi övar tecken tillsammans i samlingen, vid 

maten mm. Vi vill att förskolans fysiska miljö ska vara anpassad för att 

passa alla de individer som ingår i vår verksamhet oavsett funktionalitet. 

Vi ska måna om att se till varje barns individuella behov och se till att 

barnen får stöd i lek och projekt, så att alla kan delta och ges lika 

möjligheter. Genom att aktivt försöka hitta böcker, berättelser och bilder 

där individer med olika funktionshinder finns representerade får vi in det 

främjande arbetet på ett inkluderande och respektfullt sätt. 
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Sexuell läggning 

De familjer och levnadssätt som oftast representeras i miljö och material i 

förskolan är heterosexuella kärnfamiljer (två föräldrar). Detta innebär att 

andra familjekonstellationer osynliggörs eller annorlunda görs samt att 

tvåsamhetsnormen fortsatt förstärks. I förskolan reproduceras normen 

kring heterosexualitet och tvåsamhet även i barnens lek. Vi väljer 

litteratur med bred representation. Vi kastar om roller eller kön på 

personer i berättelser för att utmana normen. Vi väljer bilder och material 

som visar representationer av olika familjekonstellationer och livsstilar. 

Vi ska uppmuntra alla former av vänskap mellan barnen utan att komma 

med värderingar och åsikter kring kön och kärlek. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Vi vill måna om att visa uppskattning och intresse oavsett vilken roll, 

utseende eller uttryck barnen väljer att anta. Vi pedagoger ska genom 

vänskaplig granskning observera varandra för att få syn på när vi ger 

barnen uppskattning och hur vi bemöter barnen – med koppling till 

kön/roller/könsidentitet. Vi ska måna om att ha representationer av olika 

människor, olika utseenden och identiteter i vår miljö och vårt material.  

Vi använder aktivt alla de pronomen som finns tillgängliga och strävar 

efter att alla ska kännas lika självklara att använda. De vi använder är hen, 

hon och han. 

 

Ålder 

Vi har strävat efter att visa att alla kan bidra, hjälpa till och vara 

kompetenta oavsett ålder. Vi arbetar aktivt för att öka barns 

inflytande oavsett ålder. Vi ska sträva efter att göra åldersblandade 

grupper i projekt och temaarbeten. Vi ska lyfta fram alla barnens 

kompetenser och synliggöra dem oavsett ålder men med lite extra fokus 
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på de yngre, stärka deras delaktighet och inflytande t ex i pedagogisk 

dokumentation och språkarbete– för att utmana normen där de äldre 

barnen oftare kommer till tals. Vi pedagoger ska ha ett åldersmedvetet 

språk, undvika att använda ålder som värdemarkör t ex inte säga ”du som 

är så stor nu borde kunna…”.  

 

Kränkande behandling (utan koppling till diskrimineringsgrunderna) 

Det är viktigt att föra kontinuerliga samtal kring kompisskap, 

respekt och empati. Vi pratar och konkretiserar kontinuerligt om hur en 

är en bra kompis, hur en visar respekt och vad empati är och hur en kan ge 

uttryck för det. 

Förebygga sexuella trakasserier (utan koppling till 

diskrimineringsgrunderna) 

Varje människa äger makten över sin kropp och vi lyssnar på barnens 

signaler och respekterar deras vilja och gränser. 

Stopp min kropp är ett uttryck vi tränar barnen på. Varje person 

bestämmer själv om sin kropp när det gäller det intima och ingen ska 

behöva kramas klappas eller pussas om de inte vill, 

Enhetens barnombud kommer på förskolans APT att berätta om 

förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp under våren 

2017. 
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Kartläggning  
 

Vi har fört kontinuerliga samtal kring kompisskap, respekt och 

empati. Vi konkretiserar kontinuerligt om hur en är en bra kompis är, hur 

en visar respekt och empati och hur en kan ge uttryck för det. 

Vi har haft ”lekgrupper” á 4-5 barn per grupp, där barnen har fått lära sig 

att leka i samspel och samförstånd. För alla barn oavsett barnens förmåga.  

Leken är temat för detta läsår, vi är med barnen i leken på alla möjliga 

nivåer för att stimulera en bra lek för alla barn. I detta har vi även fokus på 

hur barnen är en bra kamrat. Genom kartläggningen har vi 

uppmärksammat våra miljöer, vårt material och vår förhållningsätt. Vi 

gick igenom vår litteratur och lek material ur ett genusperspektiv/etniskt 

perspektiv. Vi har möblerat alla rum på enheten utifrån barnen 

tillgänglighet utifrån ålder och funktionsvariation.  

För att säkerställa barnens trygghet de få gånger som vi var färre personal, 

valde vi att stänga ner delar av avdelningen för att ha en god närhet till 

barnen och deras aktiviteter. 

 

Förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling  

 

Förebyggande arbete 

KÖN 

Vi ska vara närvarande i leken på ett mer strukturerat sätt för att kunna 

främja en positiv leksituation där alla barn kan delta oavsett 

könstillhörighet. 

Vi ska fortsätta att anpassa miljön för att motverka en uppdelning av 

lekmöjligheter baserad på föreställningar om vilka aktiviteter och 

artefakter som är kopplade till viss könstillhörighet. 

Vi ska aktivt gå in i situationer där barnen utesluter varandra från 

aktiviteter baserat på det andra barnets kön. 
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Vi pratar om och problematiserar med barnen i både samlingar och 

leksituationer hur föreställningar om kön sammankopplas med olika 

kompetens och förmågor 

 

Etnisk tillhörighet 

Vi går aktivt in och avbryter och går in i samtalen så fort vi hör något som 

kan uppfattas som nedvärderande, kränkningar eller trakasserier baserat 

på etnicitet. 

Vi går aktivt in och avbryter och går in i leken när vi uppfattar att någon 

utesluts eller placeras i underläge i leken på grund av etnicitet. 

 

Religion eller annan trosuppfattning 

Vi går aktivt in och avbryter och går in i samtalen så fort vi hör något som 

kan uppfattas som nedvärderande, kränkningar eller trakasserier baserat 

på religion eller annan trosuppfattning. Vi går aktivt in och avbryter och 

går in i leken när vi uppfattar att någon utesluts eller placeras i underläge i 

leken på grund av religion eller annan trosuppfattning.  

Vi ska då vi uppmärksammar att miljön eller verksamheten hindrar vissa 

individer från att våga uttrycka religion eller annan trosuppfattning 

utvärdera vad som brister och i möjligaste mån ändra om för att erbjuda 

en ökad tillgänglighet. 

Funktionshinder 

Vi går aktivt in och avbryter och går in i samtalen så fort vi hör något som 

kan uppfattas som nedvärderande, kränkningar eller trakasserier baserat 

på funktionshinder. Vi går aktivt in och avbryter och går in i leken när vi 

uppfattar att någon utesluts eller placeras i underläge i leken på grund av  

funktionshinder. Vi ska då vi uppmärksammar att miljön eller 

verksamheten hindrar vissa individer från ett aktivt deltagande utvärdera 

vad som brister och i möjligaste mån ändra om för att erbjuda en ökad  

tillgänglighet. 
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Under våren kommer vi att starta upp lekgrupper för att erbjuda barn med 

särskilda rättigheter en möjlighet till interaktion i en lugn och trygg miljö 

med sina kompisar. Detta bör öka förståelsen för allas olika 

försutsättningar i barngruppen eftersom att alla barn får möjlighet att leka 

tillsammans.  

 

Sexuell läggning 

Vi går aktivt in och avbryter och går in i samtalen så fort vi hör något som  

kan uppfattas som nedvärderande, kränkningar eller trakasserier baserat 

på sexuell läggning. Vi går aktivt in och avbryter och går in i leken när vi  

uppfattar att någon utesluts eller placeras i underläge i leken på grund av 

sexuell läggning. Vi ska då vi uppmärksammar att miljön eller  

verksamheten hindrar vissa individer från att tryggt kunna uttrycka sin  

sexualitet utvärdera vad som brister och i möjligaste mån ändra om för att  

erbjuda en ökad trygghet. 

 

 

 

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Vi går aktivt in och avbryter och går in i samtalen så fort vi hör något som  

kan uppfattas som nedvärderande, kränkningar eller trakasserier baserat  

på könsidentitet. Vi går aktivt in och avbryter och går in i leken när vi  

uppfattar att någon utesluts eller placeras i underläge i leken på grund av  

könsidentitet. Vi ska då vi uppmärksammar att miljön eller verksamheten  

hindrar vissa individer från att tryggt kunna uttrycka sin könsidentitet  

utvärdera vad som brister och i möjligaste mån ändra om för att erbjuda  

en ökad trygghet. 

 

Ålder 

Vi ska då vi uppmärksammar att miljön eller verksamheten hindrar vissa 

individer från att tryggt kunna agera och uttrycka sig på grund av ålder  

utvärdera vad som brister och i möjligaste mån ändra om för att erbjuda  
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en miljö som stimulerar självständighet och låter den egna kompetensen  

komma fram. Vi går aktivt in och avbryter och går in i samtalen så fort vi  

hör något som kan uppfattas som nedvärderande, kränkningar eller  

trakasserier baserat på ålder. Vi går aktivt in och avbryter och går in i  

leken när vi uppfattar att någon utesluts eller placeras i underläge i leken  

på grund av ålder. 

 

Kränkande behandling (utan koppling till 

diskrimineringsgrunderna) 

Vi ska då vi uppmärksammar att miljön eller verksamheten hindrar vissa  

individer från att tryggt kunna agera och uttrycka sig utvärdera vad som  

brister och i möjligaste mån ändra om för att erbjuda en miljö som  

stimulerar självständighet och låter den egna kompetensen komma fram. 

Vi går aktivt in och avbryter och går in i samtalen så fort vi hör något som  

kan uppfattas som nedvärderande, kränkningar eller trakasserier. Vi går  

aktivt in och avbryter och går in i leken när vi uppfattar att någon utesluts  

eller placeras i underläge i leken. 

Vi delar barngruppen i olika konstellationer för att ge barnen möjlighet att 

knyta fler sociala kontakter och öka möjligheten att välja utan social 

påtryckning vad de vill göra och hur de vill vara. 

 

Upptäcka/utreda/Åtgärda 

1. Undersöka risker för diskriminering 

Förskolan undersöker om det finns risk för diskriminering eller 

kränkningar eller andra hinder för barns utveckling. 

Varje basgrupp genomför DO,s hus som innebär att barnen i mindre 

grupper går runt i barnens miljöer både ute och inne för att de ska kunna 

berätta om det finns några platser där de inte känner sig trygga på . 

Personalen får svara på en enkät om diskriminering och förskolans plan 

mot diskriminering och kränkande behandling. 

Föräldrar får svara på en enkät om förskolans plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. 
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Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

I samtal med barn tar pedagoger in information om barnen uttrycker 

någon form av oro kring sin trygghet på förskolan. Informationen 

dokumenteras. 

Dessa undersökningar ska vara klara maj 2017 

2. Analysera orsaker. 

Informationen som tagits in presenteras på APT av ansvarig i lärgrupp lek, 

livskunskap och HBTQ och diskuteras tillsammans. 

 

3. Genomföra åtgärder. 

Efter diskussioner i varje arbetslag presenterar de en åtgärd till 

förskolechefen som motsvarar det faktiska behoven. I samverkan med 

förskolechefen genomförs åtgärder. 

 

Uppföljning och genomförs september 2017. 

 

4. Följ upp och utvärdera. 

Varje arbetslag följer upp och utvärderar undersökningen, analysen och 

åtgärderna. 

Resultatet presenteras för förskolechef och ansvarig i lärgruppen som tar 

med kunskapen in i nästa års plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

Resultatet ska vara klart december 2017. 

 

Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och 

utomhus, personalen sprider ut sig så att en pedagog alltid finns nära. Vi 

använder oss både av observationer, reflektionsmall och kan även filma 

varandra vid behov. Dessa tas fram på våra onsdagsmöten så vi kan ha 

reflekterande samtal i hela arbetslaget. 

Under året har vi återkommande barnsäkerhetsronder, vi har även 

checklistor vid incident och handlingsplan som finns med som bilaga. 
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Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Så snart någon i verksamheten får kännedom om att ett barn anser sig ha 

blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling föreligger 

skyldighet att utreda. Rapporteras vid behov i RISK, dock kan det ibland 

vara tillräcklig att genom några frågor och samtal med berörda få 

händelsen klarlagd och därigenom utagerat. Vid behov upprätts en plan 

för åtgärder. 

Förskolechef och vårdnadshavare ska alltid informeras. 

 

 

 

Ansvarsfördelning - anmälningsplikt 

 Lotta Rajalin (förskolechef)  lotta.rajalin@stockholm.se 

 

Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

Sprids till barnen genom arbetet med barnkonventionen som är 

gemensamt tema för hela enheten. Alla grupper har en guld bok där vi 

skriver utdrag från planen och diskuterer med barnen, barnens reflektioner 

dokumenteras här. 

Föräldrar har involverats i likabehandlingsarbetet genom föräldraråd och 

under året fått information om verksamheten på föräldramöten, i 

månadsbrev från personal. 

Personalen är delaktiga genom det årliga arbetet med planen, genom 

livskunskapsgruppen och genom introduktion för nyanställda. 

 

 

mailto:lotta.rajalin@stockholm.se

