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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2017 

Förskolan Sol och Måne

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 

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 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 
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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, funktionsnedsättning, 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 

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) 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga 

någon annan skada eller obehag) 

Förskolans främjande arbete 

Det bedrivs ett främjande arbete för likabehandling utifrån gällande lagar 

på förskolan.  

Medarbetare, pedagogisk ledare och förskolechef diskuterar och 

reflekterar kring arbetssätt, miljöer och aktiviteter regelbundet på 

förskolans arbetsplatsträffar varje månad. Den pedagogiska ledaren har 

tillsammans med medarbetare och förskolechef 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 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.   

Olika lekar som ”Ja och Nej”- leken, där man får stå i mitten och välja Ja 

eller Nej vid olika frågeställningar. Ex. Jag tror på spöken, Jag tycker om 

att cykla. Viktigt att uppmärksamma barnen på att allas svar är lika rätt. 

Vi uppmuntrar till att alla barn ska våga prova på olika aktivitetet, oavsett 

kön eller ålder. Det är viktigt att barnen får känna att de kan och får lyckas 

för att få möjlighet att utveckla och skapa en positiv självbild. 

Med hjälp av böcker uppmärksammar vi hur bra det är med olikheter i 

samhället.  Vi vill att barnen ska känna att de är bra som dem är och är en 

tillgång i gruppen. Vi arbetar även med flerspråklighet genom att ha 

böcker på olika språk, vi lyssnar på musik från andra länder och använder 

oss mycket av internet för att hitta översättningar till ord, dans och musik. 

Vi räknar tillsammans med barnen på olika språk och använder oss även 

av tecken.  

Genom temat Brasilien har vi dansat en del Frevo, vilket är en Brasiliansk 

dans. På avslutningen valde vi även, utifrån barnens intresse, att anordna 

en karneval med inspiration från Brasilien.  

Vi pedagoger är aktivt närvarande i barnens lek. Vi hjälper barnen att 

hantera konflikten där och då men ger dom även verktyg till att utveckla 

ett förhållningssätt som gör dom till bra lyssnare och goda förhandlare i 

framtida konfliktsituationer. Vi låter barnen samtala med varandra och 

försöka lösa konflikten själva, men vi finns alltid där och stöttar vid 

behov. Vi använder oss även av ”stopp” handen för att tydligt markera när 

man inte vill. 
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Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

Barnens delaktighet: 

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. Även barnen är med och beslutar innehållet 

i vårt tema och huruvida de vill utveckla temat vidare. 

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. 

Vi har informerat om vårt likabehandligsarbete vid flera tillfällen 

under föräldrarådet. De har fått förfrågan om huruvida de kan bli mer 

delaktiga i likabehandlingssplanen. Under föräldramöten beskrivs 

verksamheten och vårdnadshavare får därefter komma med frågor 

utifrån det.  

Personalens delaktighet: 

Alla fast anställda medarbetare på enheten deltar i nätverksgrupper som 

träffas regelbundet var 6: vecka. På mötena reflekterar och samtalar vi om 

likabehandling och våldsprevention med utgångspunkt i litteratur, artiklar, 

dokumentationer, observationer och situationer och som uppkommer i 

vardagen på förskolan. De tankar och reflektioner som skapas i mötet tar 

varje medarbetare med tillbaka till förskolan och tar upp i andra 

sammanhang så som arbetsplatsträffar, arbetsgruppsträffar och 

reflektionsmöten. 

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 

Kön 

Vi har gett barnen fler lekmöjligheter där barnen blandas och upptäcker 

nya kompisar och nya lekar. Vi har satt upp bilder där personer med olika 

kön utför alla typer av arbeten. Oavsett kön vistas barnen i alla olika rum, 

från att bygga till att leka prinsessa. Vi försöker att använda könsneutrala 

material men utgår från barnens intressen.  
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Etnisk tillhörighet 

Vi har arbetat aktivt med flerspråkighet genom sång, musik, sagor, 

ramsor, dans och användandet av IKT. 

Vi kommer framöver mer aktivt försöka engagera föräldrar till att komma 

och läsa sagor eller sjunga sånger på olika språk för barnen. Vid flera 

tillfällen har vi bjudit in och framfört föräldrarnas möjlighet till 

delaktighet då de får komma och läsa eller sjunga på olika språk. Dock så 

har inte så många tagit tillfället i akt men vi kommer fortsätta ha denna 

möjlighet öppen för vårdnadshavare.  

Sexuell läggning 

Vi har utmanat heteronormen genom sagor och berättelser som vidgar 

begreppet familj. Vi har även beställt in fler böcker som tar upp olika 

familjekonstellationer. Vi uppmärksammar även familjer genom att ha 

bilder uppsatta på olika familjekonstellationer. Vi har skapat en hörna 

med olika böcker om stjärnfamiljer där barnen ofta samlas. På den yngre 

avdelningen har barnen bland annat fått skapa en egen ”här är jag-bok” 

Tillsammans med vårdnadshavare får barnen göra denna personliga bok 

hemma där de själva får beskriva sina intressen samt hur de vill framställa 

sin familj. Alla barn får ta del av varandras ”jag-böcker” och pratar ofta 

med varandra kring det. 

Vi anser att vi har uppnått alla våra mål under denna punkt som vi skulle 

arbeta med.  

 

Religion eller annan trosuppfattning 

Vårt mål under detta år är att börja arbeta mer aktivt med den 

mångkulturella almanackan för att på så sätt uppmärksamma olika 

högtider. Varje medarbetare kommer få välja ut en högtid som vi 

tillsammans med barnen uppmärksammar. 

 

Funktionsnedsättning 

Vi har arbetat väldigt aktivt under föregående år med teckenstöd i 

verksamheten. Alla pedagoger skall ges möjlighet att gå 

teckenstödskursen. 

Exempel på en aktivitet vi uppmärksammade under året var ”Rocka 

socka” som är internationella down syndromdagen. Under denna dag 

pratade vi lite extra mycket om hur bra det är att vi alla är olika och har 

olika förutsättningar. Vi tittade på en video film tillsammans med barnen 

och sjöng med till rocka sockorna låten. Vi har ändrat om i miljön och 

anpassat den utifrån barn med särskilda rättigheter. 

 

Ålder 

Vi har uppnått de mål vi hade satt upp under denna punkt. Vi ger alla barn 

möjlighet till alla aktiviteter oavsett ålder. Vi har listor där vi ser till att 

alla barn blir tillfrågade och får möjlighet att föra olika aktiviteter. Vi har 

medvetet valt bort att inte använda begreppen som ”små barn, stora barn” 

utan använder istället ord som ”yngre och äldre” Vi påminner även de 

äldre barnen att vi inte har bebisar på förskolan, utan att de bara är yngre. 

Vi har sett att många av de äldre barnen gärna vill betrakta de yngre som 
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bebisar och vill gärna klappa och gosa med de yngre. Vi uppmärksammar 

barnen att oavsett ålder måste man fråga om man får klappa eller krama. 

Kartläggning  
Två pedagoger har diskuterat årets arbetssätt och kommit fram till 

följande analys. 

Analys av kartläggningen    

Då vi gått igenom målen från föregående år ser vi att resultaten är bra, vi 

har arbetat med i stort sett alla mål vi hade satt upp. Utifrån kollegornas 

utvärderingar ser vi att vi har tänkt väldigt lika med vad vi har gjort resp. 

inte gjort. Det största målet under kommande år är att arbeta mer med vår 

mångkulturella almanacka för att uppmärksamma olika högtider. 

Förskolans mål för 2017   

Mål: Målet är att arbeta mer aktivt med den mångkulturella almanackan. 

Vi kommer låna in fler böcker som visar på olika typer av människor, 

både med religion, olika funktionsnedsättningar samt stjärnfamiljer. Vi 

kommer även fortsätta arbeta med ett aktivt tänk kring de olika 

diskrimineringsgrunderna.   

Arbetssätt: Genom att läsa böcker och samtala med barnen.  För barn med 

särskilda rättigheter kommer vi ständigt att arbeta vidare med genom att 

anpassa miljön och fortsätta använda oss av teckenstöd. För att alla barn 

ska få samma möjlighet att synas och komma till tals fortsätter vi att 

arbetar i mindre grupper. 

Vi kommer även sätta ihop en mindre grupp med blandade åldrar av barn 

som tillsammans med två pedagoger går runt och undersöker 

verksamheten. Barnen får göra oss uppmärksamma på olika ställen både i 

förskolan och ute på gården där de anser att kränkningar ibland kan 

uppstå. 

Uppföljning: Uppföljning på de månatliga APT. Den här 

likabehandlingsplanen kommer att revideras februari 2018. 

Ansvar: Alla medarbetare 

När insatserna ska genomföras: I pågående verksamhet med stöd av 

förskolechef och pedagogisk ledare.  

Kommunikation 

Likabehandlingsplanen finns på Stockholms stads hemsida, på förskolans 

egen hemsida på Förskole portalen. Likabehandlingsplanen ska spridas i 

möten i med barnen och personalen, på föräldramöten och föräldraråd. 
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Förebyggande arbete 

Vi har tagit bort skymda platser där det tidigare har förekommit 

kränkningar som vi nu kan ha under kontroll.  

Personalen har observerat och undersökt miljöer och aktiviteter och har 

inte upptäckt någon strukturell diskriminering i förskolans miljöer eller de 

aktiviteter som barnen deltagit i. Vi är närvarande pedagoger som vistas 

på olika platser där barnen är, både inomhus och utomhus. 

 

Det har inte gjorts någon anmälan på förskolan kopplat till 

diskrimineringsgrunderna, trakasserier eller kränkande behandling under 

år 2016.  

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.  

 


