
  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018, Blackebergs förskolor 

 

Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling 2018 
 
Förskolan Solbacken – Vinjegatan 
Blackebergs förskolor 

Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholm stad 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ett barn har rätt till: 

Att vara som det är 

Att bli tagen på allvar 

Att ifrågasätta 

Skydd 

Att göra fel 

Att bli förlåtet 

Respekt för sina tillhörigheter 

Att ha hemligheter 
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Grunduppgifter 
 
Verksamhetsform som omfattas av planen 

Förskolan Solbacken – Vinjegatan31 och 33, Blackebergs förskolor, Bromma stadsdels 

förvaltning 

 
Ansvariga för planen  

Samtliga medarbetare på förskolan 

Ileana O’Connor, Förskolechef 

Christina Lätt, Biträdande förskolechef 

Moa Hjelm, Pedagogista/pedagogisk ledare 

Magdalena Lindén, Specialpedagog 

 
Planen gäller 

2018-01-01 till 2018-12-31 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas i januari varje år.  

 
Vårt uppdrag i likabehandlingsarbetet 

Likabehandlingsarbetet har till mål att främja barnens rättigheter och en likvärdig förskola för 

alla. Syftet är att skydda barn mot kränkningar av deras värdighet, detta kan förekomma i 

form av t ex diskriminering (direkt och indirekt), trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning 

eller genom kränkande behandling. Vi åtar oss att arbeta systematiskt med att främja 

likabehandling samt att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling. Vi 

är skyldiga att anmäla, utreda och åtgärda om incidenter av detta slag uppstår.  

 

Vår verksamhet vilar på demokratiska värderingar och alla människors lika värde oavsett kön, 

könsidentitet/uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning/ 

funktionsvariation eller religion/annan trosuppfattning (diskrimineringsgrunderna).  

 

Förskolan har potential att verka för social jämlikhet. Likvärdighetsbegreppet innebär inte att 

alla barn ska erbjudas en likadan förskoleverksamhet, snarare att förskolans likvärdighet bör 

baseras på en analys av hur barns olika villkor kan mötas av en förskoleverksamhet där alla 

barn kan utnyttja sin potential. Sven Persson, (Ur: Skola och samhälle S.O.S, oktober 1 2015) 

 
Styrdokument 

 

Enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet inte  

diskriminera något barn eller någon elev som söker till eller deltar i verksamheten.  Anställda 

och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar 

inom ramen för anställningen eller uppdraget. 

 

Enligt 6 kap. 9 § skollagen får huvudmannen eller personalen inte utsätta ett barn eller en elev 

för kränkande behandling. 

 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16 ska inget barn i förskolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  

sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. 
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”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla  

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 

värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.”       Lpfö 98/16 

 

Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter.  

Barnkonventionen ger barn egna rättigheter som fullvärdiga individer och ser barndomen som 

en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. 

  Artikel 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen kallas för de fyra huvudprinciperna. De är 

vägledande för hur helheten ska tolkas. 

 

 Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som 

har ratificerat den. 

 Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och 

har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets 

bästa måste avgöras i varje enskilt fall. 

 Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln 

handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 

psykiska och sociala utvecklingen. 

 Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 

alla frågor som berör henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och 

mognad. 

 
Barnens delaktighet i planen 

Personalen arbetar aktivt med barnen kring hur vi är mot varandra. Reflekterande samtal med 

barnen kring normer, värden och barns rättigheter förs regelbundet. Vi ger barnen verktyg att 

uttrycka sina känslor och åsikter och säga ifrån om en känner sig orättvist behandlad. T ex 

använder vi materialet Start. Personalen observerar barngruppen och dokumentationen ligger 

till grund för reflekterande samtal kring normer och värden för att utveckla våra arbetssätt. 

 
Vårdnadshavarnas delaktighet i planen 

Vi informerar vårdnadshavarna om vårt likabehandlingsarbete, så väl i den dagliga kontakten 

som på utvecklingssamtal, olika föräldrasammankomster och i informationsbrev. På 

föräldrasammankomster diskuterar vi olika frågor gällande likabehandlingsarbetet. 

Vårdnadshavarna utvärderar arbetet kring normer och värden i Stockholms Stads årliga 

förskoleundersökning. Deras synpunkter beaktas och tas tillvara. Likabehandlingsplanen 

skickas ut digitalt via mail till familjerna och finns tillgänglig att ta del av i förskolornas hallar 

och på vår hemsida.  

 
Personalens delaktighet och förankring av planen 

Ledningen i samarbete med jämställdhetsombuden arbetar fram en grund för upprättandet av 

årets likabehandlingsplan med grundläggande uppgifter och främjande arbetssätt. Detta 

förankras i personalgruppen på en utvecklingsdag i januari. Då fördjupar vi oss i 

likabehandlingsarbetet och utvecklar våra arbetssätt, t ex genom föreläsningar och workshops  

om diskrimineringsgrunderna, normkritik m.m. Varje förskola/ arbetslag kartlägger sin 

verksamhet och pedagogiska miljö utifrån Husmodellen (ett konkret kartläggningsverktyg 

som DO tagit fram). Utifrån kartläggningen tar varje förskola/ arbetslag fram konkreta 

arbetssätt för ett förebyggande arbete och för att komma åt aktuella frågor och risker på 
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respektive förskola. Alla arbetslag ser över sin avdelning och sin aktuella barngrupp. 

Likabehandlingsarbete följs upp under året i återkommande uppföljningar i vår 

processberättelse (dokument för pedagogisk dokumentation, uppföljning, utvärdering och 

systematiskt kvalitetsarbete för arbetslagen).   

På enheten finns även en jämställdhetsgrupp, bestående av ledningen och enhetens 

jämställdhetsombud med en representant från varje förskola. Gruppen har ett extra ansvar att 

hålla frågor om jämställdhet och likabehandling levande i vardagen på respektive förskola och 

i olika mötesforum, t ex som en punkt på Arbetsplatsträffar, APT. 
 

Särskilt fokus i likabehandlingsarbetet 

För att motverka diskriminering arbetar vi med likabehandling. Det handlar om att alla 

människors har samma rättigheter och lika värde. Alla ska få lika förutsättningar och 

möjligheter att utvecklas till den unika person den är. En väg för att aktivt främja lika 

rättigheter är att arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv. Därför är vårt fokus i 

likabehandlingsarbetet att öka vår normmedvetenhet och arbeta för ett normkreativt 

förhållningssätt, samt ett intersektionellt perspektiv.  
 

 

Utvärdering 
 
Utvärdering av föregående års plan och likabehandlingsarbete 

Utvärdering av likabehandlingsplanen sker dels utifrån utvärderingen av våra enhetsmål i vår 

Verksamhetsplan (EVP), kring normer och värden, barns inflytande och delaktighet, 

jämställdhetsperspektiv, samt mänskliga rättigheter. Dessutom genom utvärdering av 

likabehandlingsarbetet under året och hur likabehandlingsplanen fungerat som stöd för 

verksamheten. Reflektioner och samtal kring personalens och barnens erfarenheter ligger som 

grund. Planerna utvärderas inför upprättandet av nya likabehandlingsplaner varje år i 

december och januari. 

 
Delaktiga i utvärderingen 

Förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogisk ledare, specialpedagog och 

förskolepersonalen är alla delaktiga i utvärderingen av planen. Jämställdhetsombuden har ett 

särskilt ansvar i arbetet, samt ledningsgruppen. Vårdnadshavarna involveras i arbetet med 

planen genom information och genom diskussioner på föräldrasammankomster. I arbetet utgår 

vi alltid från de aktuella barngrupper vi har och de observationer och samtal som genomförts 

bildar underlag i arbetet.  

 

Resultat av utvärderingen 2017 och utgångspunkter för 

enhetens likabehandlingsarbete 2018 
 

Förskolornas resultat från webbaserad kvalitetsindikator - WKI 

Alla våra arbetslag uppnår minst nivå 3 i Stockholms stads webbaserade kvalitetsindikator för 

förskolan (WKI). Det innebär att vi anser att de arbetar utifrån Läroplanens mål, detta gäller 

även för arbetet med barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Utifrån arbetet med WKI:n 

har vi upptäckt att ord som Barnkonventionen och mänskliga rättigheter fortfarande känns 

abstrakta och stora för oss. Vad innebär det att arbeta med mänskliga rättigheter i förskolan 

och utifrån barnkonventionen? Gör vi det? När vi tittar närmare på vårt likabehandlingsarbete 

märker vi att vi arbetar med barns rättigheter på många olika sätt. Vi behöver fortsätta att 

tydliggöra det arbetet för oss och bryta ner det konkret i verksamheten, samt göra tydliga 
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kopplingar mellan vårt värdegrundsarbete, våra värdeord och likabehandlingsarbete. Vi 

arbetar framför allt med varje barns inkludering i verksamheten och i lärande processer.  

Dessa frågor bearbetas dagligen i olika forum och mer fördjupat i vårt normkreativa nätverk 

och nätverket för barn i behov av särskilt stöd.  

Vi har också märkt att vi tappat lite i arbetet med flerspråkighet, något som vi nu riktar mer 

fokus på igen. Dels på våra pedagogiska forum, men även genom ett nära samarbete med 

biblioteket. 

 

2017 års Förskoleundersökning visar att vårdnadshavarna skattar förskolans arbete inom 

Normer och värden högt. Vi ser en fortsatt positiv trend då 92% av vårdnadshavarna upplever 

att sitt barn uppmuntras till att utveckla sin empati, initiativförmåga, ansvarskänsla, tolerans 

och omtanke inför andra, och att 90% upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att 

utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Vi ser att 

vi behöver fortsätta arbeta med barnens trygghet på förskolan då 88% av familjerna svarar 

positivt på denna fråga. Vi tror att detta kan bero på att konflikter och friktioner har uppstått i 

visa barngrupper. Vi har arbetat för att förebygga sådana incidenter genom att dela barnen i 

mindre grupper för att kunna vara mer uppmärksamma på barnens signaler. Vi har även tagit 

stöd av enhetens specialpedagog för att utveckla nya metoder och arbetssätt. Bland annat har 

vi använt ett livskunskapsmaterial, Start. 

 

Vi behöver systematisera likabehandlingsarbetet mer och arbeta mer riktat för att förankra 

planen än mer hos alla medarbetare och få den mer levande i vardagen. Detta arbetar vi riktat 

med på vår utvecklingsdag i januari, i vårt normkreativa nätverk, genom vår jämogrupp och 

dessutom genom systematisk uppföljning under året i vår processberättelse (enhetens egna 

dokument för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete). Förra året la vi till 

och förändrade mycket i vårt likabehandlingsarbete. Det arbetet behöver vi fortsätta att 

förankra och därför är planerna för kommande år ganska lika föregående års planer. 

 

Under höstterminen 2017 andra hälft tog all personal del av två föreläsningar. Den första med 

Christian Eidevald (Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp 

och förebyggande arbete) och den andra med Aisha Lundgren (Demokratiarbete och 

normkritik som verktyg). De två föreläsningarna arbetade vi vidare utifrån på vår 

utvecklingsdag i januari i samtalsgrupper och workshops. Vi arbetar vidare med tankar och 

frågor som väcktes då i vårt normkreativa nätverk.  

 

Under 2018 fortsätter vi att fördjupa oss i begreppen normkreativitet, normkritik och 

intersektionaltitet och vad de begreppen kan innebära för oss i vår verksamhet. Det kommer 

ske i olika forum (som Pedagogiskt forum, Ledningsgrupp, Utvecklingsgrupper, APT), men 

framför allt i vårt Normkreativa nätverk som har tre träffar under våren och tre träffar under 

hösten. Där förankrar och fördjupar vi vårt arbete med likabehandling. 

 

Under kommande år och i sviterna efter #metoo kommer vi att ha ett särskilt fokus på 

integritet och känslor i likabehandlingsarbetet. Vi kommer att arbeta riktat med känslor, för att 

alla barn, pojkar och flickor, ska få tillgång till alla sina känslor. Alla känslor ska vara tillåtna, 

få ta plats och bli bekräftade. Det kommer att ske genom t ex samtal, drama och skapande 

arbete. Alla avdelningar introducerar under kommande år materialet START (som några 

avdelningar redan provat) av Gislason och Löwenborg. Syftet med materialet är att skapa ett 

arbetssätt som underlättar och systematiserar förskolans arbete med att utveckla barns sociala 

och emotionella kompetens. Stopp min kropp är ett material från Rädda barnen om hur vi 

vuxna kan prata med barn om sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte 

https://www.nyponforlag.se/forfattare/gislason/
https://www.nyponforlag.se/forfattare/lowenborg/
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får göra mot eller med andras kroppar. Genom att så tidigt som möjligt göra barn medvetna 

om kroppens värde och om hur man säger ja och nej, kan vi ge dem en trygghet och en känsla 

för vad som är bra och rätt. Nu och senare i livet. På samma gång gör vi det också lättare för 

dem som har utsatts att berätta. 

 

För demokratiarbetet har vi sett mycket positiva effekter på aktiviteter när barnen gör 

tillsammans, t ex ritar eller målar på ett gemensamt papper. Det kommer vi att fortsätta 

fördjupa under året. 

 

Vi ska se över våra rutiner för personer som är i verksamheten tillfälligt och tydliggöra vår 

vikariepolicy än mer. Vi ska också efter förfrågan av pedagoger skapa en kortfattad punktlista 

med rutiner vid akuta situationer, som de kan ha till hands om något uppstår. Vi ska också se 

över om vi behöver formulera konkreta riktlinjer för toalettbesök och blöjbyten.  

 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska utvärderas  

I december 2018 i ledningen och jämställdhetsgruppen och januari 2018 av samtliga 

medarbetare. 

 
Ansvariga för att årets plan utvärderas 

Förskolechefer och pedagogisk ledare  

 
 

Främjande och förebyggande arbete 
 
Mål och uppföljning 

Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg förskolemiljö, där barnens lika värde, 

rättigheter och möjligheter stärks, samt att alla barn ges lika stort inflytande och utrymme i 

verksamheten. Arbetet omfattar diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning/ 

funktionsvariation, sexuell läggning och ålder, samt kränkande behandling.  

 

Målen följs upp kontinuerligt i reflektionsmöten, på arbetsplatsträffar och i uppföljningar flera 

gånger under läsåret. 

 

 
Övergripande arbetssätt mot diskriminering och kränkande behandling 

 

 Arbeta för att öka vår medvetenhet kring normkritik och normkreativitet. Vi synliggör 

olika normer och idéer om vad som är normalt och avvikande och ifrågasätter dessa, 

samt försöker hitta kreativa sätt att utmana dem.  

 Ett välkomnande och nyfiket bemötande gentemot alla. 

 Ett demokratiskt förhållningssätt: genom att arbeta med att skapa förståelse för de 

demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Värden så som öppenhet, tolerans, 

solidaritet och empati. Grunden är alla människors lika värde och att alla ska ha 

samma förutsättningar och möjligheter till trygghet, utveckling och lärande. 

 Grundläggande förhållningssätt att se alla som individ, för sin unikhet och potential. 

 Arbete i små grupper så att barn och pedagoger har större möjligheter att se och lyssna 

på varandra. Barnen får då större möjligheter att inspireras av varandra och de får 

erfarenheter av att göra och tänka tillsammans. Deras olika sätt att förstå något kan 

fångas upp, lyftas fram och synliggöras genom pedagogisk dokumentation . 
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 Personalen föregår med gott exempel genom engagemang, bemötande och 

förhållningssätt. De arbetar aktivt, lyhört och närvarande i barnens utforskande och 

lekar. De uppmuntrar barnen att visa, hjälpa och söka hjälp av varandra, samt lyfter,  

      bekräftar och sätter ord på goda exempel från barnen. 

 Barnens erfarenheter, behov och intressen ligger till grund för innehåll och  

organisation av verksamheten.  

 Ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att vi värdesätter interaktion och 

gränsöverskridande mellan olika kulturer, uppmärksammar att olikhet berikar, 

bemöter alla människor med positiva attityder, tar tillvara barnens och familjernas 

erfarenheter och kunskaper, samt låter olika åsikter och synsätt berika varandra. 

 Aktivt arbete för barnens delaktighet och inflytande, som vi tänker är förståelse för 

barns perspektiv. Vi utgår från barnen och deras behov, erfarenheter och tankar i vår 

verksamhet. 

 Kontinuerliga värdegrundssamtal och diskussioner med barnen om hur vi är mot 

varandra och hur vi är bra kompisar, samt hur vi kan uppfatta och känna saker på olika 

sätt. 

 Regelbunden reflektion och diskussion kring likabehandlingsarbetet och normkritik i 

arbetslagen och i hela personalgruppen. 

 Arbetar aktivt för att värna allas integritet och rätt att uttrycka sin vilja, samt att alla 

har rätt att säga nej och stopp. 

 I den pedagogiska miljön möblerar vi för rum i rummen, med bred variation och 

representation av material och så att olika material kan kombineras på olika sätt. Detta 

för att alla ska kunna hitta möjligheter att lära och utvecklas utifrån sina behov och 

intressen. Det ska finnas stor representation av neutrala och ostrukturerade material 

(till skillnad från färdiga leksaker så som dockor, bilar m.m.) som inte direkt 

signalerar vad en ska göra med det. Vi ser över våra miljöer och material (som t ex 

litteratur, bilder, leksaker, utklädningskläder m.m.) för att undvika stereotypa bilder 

och perspektiv. 

 Vi observerar barnens val av aktiviteter och lyfter tankar, åsikter, förslag och 

handlingar som går utanför normerna. 

 Vi visar på mångfald - att det finns oändligt många olika sätt att göra på. T ex genom 

att läsa böcker och använda bilder och dokumentation som visar på mångfald och 

variation och som ifrågasätter traditionella och stereotypa bilder.  

 Vi uppmuntrar alla att prova alla aktiviteter, material och uttryckssätt 

 Inkluderande arbetssätt, där alla är med utifrån sina förutsättningar, där vi t ex 

uttrycker oss ”alla av oss som”… 

 Ser till att alla blir synliggjorda och representerade. 

 Vi pratar inte över huvudet på barnen eller inskränker på någons integritet. T ex frågar 

vi först ”Får jag hjälpa dig med/ är det ok om jag”… (t ex vid toalettbesök, snyta näsor 

m.m.). 

 Personalen organiserar sig så att de har överblick över barnen och avdelningen. 

 Vi går aktivt in i situationer där vi märker att barnen inte är schyssta mot varandra, t 

ex om någon utesluts. Vi strävar efter att barnen i samtal ska kunna hitta egna 

lösningar på konflikter. Nolltolerans mot nedvärderande attityder och språkbruk gäller. 

 Vi har rutiner för vikarier och studenter/praktikanter i verksamheten. De ska inte vara 

själva med barnen, inte heller byta blöja eller hjälpa till vid toalettbesök. 

 Vi går regelbundet över material och miljö 

 Enhetens Normkreativa nätverk, där vi lyfter och fördjupar frågor kring 

likabehandling, normkritiskt tänkande, normkreativitet och intersektionalitet och vad 
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begreppen kan bli i vår verksamhet. Det interna nätverket ska vara ett gemensamt 

forum för samsyn och likvärdighet, som fungerar som vår egen fortbildning för 

kollegialt lärande. Det ska bygga på allas tankar, idéer och delaktighet. Vi arbetar 

mycket praktiskt, med workshops och med reflektion utifrån exempel från vår egen 

verksamhet. Pedagogerna får ofta uppgifter mellan gångerna som de provar i sin 

barngrupp. 

 

 
Ansvar  

Samtliga som arbetar på förskolan  
 

 

 

Kön 

 

Arbetssätt specifikt för diskrimineringsgrunden: 

 Grundläggande förhållningssätt att se alla som individ och inte utifrån kön 

 Tilltala med namn för att stärka individen. Vi undviker ord som: tjejer/flickor, 

killar/pojkar, gumman, gubbe (använder t ex figur istället), för att inte förstärka en viss 

grupptillhörighet. 

 Undviker generaliseringar som alla pojkar/ alla flickor och försöker använda ett mer 

inkluderande sätt att prata som t ex ”de av oss som är… (t ex flickor, )”. 

 Vi ser över våra miljöer och material och arbetar medvetet för att de inte ska förstärka 

traditionella könsmönster. 

 Vi delar inte upp barnen utifrån sitt kön. 

 Undvika att uppmärksamma barnens utseende, t ex klädval, frisyr och dylikt, så att det 

förstärker traditionella könsmönster, utan i så fall uppmärksammar vi färger, mönster, 

bokstäver på ett utforskande sätt. 

 Ibland byta ut pronomen i böcker, sånger och ramsor om något kön är 

över/underrepresenterat eller framställs stereotypt. 

 Vi arbetar med känslor, för att alla barn, pojkar och flickor, ska få tillgång till alla sina 

känslor. Alla känslor ska vara tillåtna, få ta plats och bli bekräftade. Det sker genom t 

ex samtal, drama och skapande arbete. Alla avdelningar introducerar våren 2018 

materialet START (som några avdelningar provat under föregående år) av Gislason och 

Löwenborg. Syftet med materialet är att skapa ett arbetssätt som underlättar och 

systematiserar förskolans arbete med att utveckla barns sociala och emotionella 

kompetens. 

 Vi arbetar med integritet och allas rätt till sin kropp, att säga nej och stopp. Varje 

avdelning arbetar från och med våren 2018 med Rädda barnens handledning Stopp! 

Min kropp! Det är ett material om hur vi vuxna kan prata med barn om sexualitet, 

kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras 

kroppar. Genom att så tidigt som möjligt göra barn medvetna om kroppens värde och 

om hur man säger ja och nej, kan vi ge dem en trygghet och en känsla för vad som är 

bra och rätt. Nu och senare i livet. På samma gång gör vi det också lättare för dem som 

har utsatts att berätta. 

 

 

 
 

https://www.nyponforlag.se/forfattare/gislason/
https://www.nyponforlag.se/forfattare/lowenborg/


  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018, Blackebergs förskolor 

 

Könsöverskridande identitet och uttryck 

 

Arbetssätt specifikt för diskrimineringsgrunden: 

 Grundläggande förhållningssätt att se alla som individ och inte utifrån 

könsöversskridande identitet/uttryck. 

 Synliggöra olika könsöverskridande identiteter och uttryck och olika 

familjekonstellationer, i t ex litteratur och genom bilder. 

 Stor variation av utklädningskläder för alla. 

 Bemöta varje persons unika uttryckssätt. 

 Samtal med barnen om könsidentiteter och könsuttryck för att skapa acceptans och 

förståelse, att alla får vara den en är och se ut som den vill. 

 Undvika att uppmärksamma barnens utseende, t ex klädval, frisyr och dylikt, så att det 

förstärker traditionella könsmönster utan i så fall uppmärksammar vi färger, mönster, 

bokstäver på ett utforskande sätt. 

 Vi har börjat använda ordet hen er, så att det framöver blir ett naturligt ord i vårt 

vokabulär. 
 

 

 

 

Etnisk tillhörighet 

 

Arbetssätt specifikt för diskrimineringsgrunden: 

 Grundläggande förhållningssätt att se alla som individ och inte utifrån etnicitet, 

bakgrund, hudfärg. 

 Vi erbjuder böcker, musik och bilder från hela världen. 

 Ser över material (t ex böcker och bilder) för att undvika stereotypa bilder och 

perspektiv av människor från olika delar av världen. 

 Stor variation av utklädningskläder för alla. 

 Figurer med olika etnisk tillhörighet i miljöerna. 

 Visa nyfikenhet och öppenhet mot olika kulturer och bakgrund samt synliggöra och 

lyfta olika kulturer, språk och traditioner, genom t ex mångkulturella almanackan. 

 Ta vara på de kulturer som finns på avdelningen, särskilt olika språk som en väg att 

arbeta med interkulturalitet. Uppmuntrar vårdnadshavarna att vara delaktiga i arbetet. 

 Samtal med barn omkring olika livsstilar och ursprung. 

 Samtala om och problematisera ordet hudfärg, att det inte utgår från en specifik färg 

som norm. Vi erbjuder många olika nyanser av hudfärger i skapande aktiviteter. 

 Familjer med flera språk erbjuds språksamtal, då vi utgår från språkdomäner för att 

kartlägga barnens språkmiljöer. Allt för att stötta flerspråkiga barn i deras 

språkutveckling. 

 
 

 

 

Religion och annan trosuppfattning 

 

Arbetssätt specifikt för diskrimineringsgrunden: 

 Grundläggande förhållningssätt att se alla som individ och inte utifrån religion eller 

annan trosuppfattning. 
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 Visa nyfikenhet och öppenhet mot olika kulturer och religioner, samt synliggöra och 

lyfta olika kulturer, språk och traditioner, genom t ex mångkulturella almanackan. 

 Böcker, bilder och utklädningskläder som täcker in olika kulturer. 

 Samtal med barn omkring olika livsstilar och ursprung. 

 Ett förhållningssätt som accepterar och respekterar att det kan vara olika för olika 

familjer beroende på vilken bakgrund de har, vilka högtider de firar osv. 

 Tänka till om och se över hur vi firar våra kulturella traditioner; Inkluderas alla, hur 

arbetar vi annars för det? 

 Vi erbjuder en annan kost vid önskemål (enligt Stockholms Stads rekommendationer 

för måltider). 
 

 

 

 

Funktionsnedsättning/ funktionsvariation 

 

Arbetssätt specifikt för diskrimineringsgrunden: 

 Grundläggande förhållningssätt att se alla som individ och inte utifrån 

funktionsvariation, att se människan och inte diagnosen i första hand. 

 Se över bristande tillgänglighet och arbeta för att allt är tillgängligt för alla och att alla 

kan delta utifrån sina förutsättningar. 

 Alla barn inkluderas efter förmåga. Vi arbetar för att hitta alternativa vägar när det 

behövs. Vid behov med handledning från enhetens specialpedagog. 

 Särskilt fokus på funktionsvariation inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

eftersom det är vanligt förekommande i vår verksamhet, särskilt inom autismspektra 

och utåtagerande barn. Vi funderar extra mycket kring hur vi arbetar med t ex 

vänskap, tillhörighet och kanske eventuellt utanförskap. Även fokus på familjerna 

(dels bemötande gentemot föräldrar med funktionsvariationer) och reaktioner hos 

familjer i barngrupper där barnen finns.  

 Utgå från att olikhet berikar, de funktionsnedsättningar som finns i barngruppen kan 

bli en resurs och tillgång. 

 Utgå från barnens kompetenser, styrkor och potential och undvika bristfokus. Utgå 

från möjligheter, vad vi kan göra och skapa för sammanhang för barnen och inte lägga 

det som inte fungerar i barnet. 

 Synliggöra olika funktionsvariationer på ett naturligt sätt genom böcker och bilder. 

 Utflykter och aktiviteter planeras så att alla kan vara delaktiga utifrån sina villkor. 

 Vi fördjupar arbetet kring barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd i vårt nätverk 

för de frågorna. Där ligger fokus på förebyggande arbete och vårt förhållningssätt. 
 

 

 

 

Sexuell läggning 

 

Arbetssätt specifikt för diskrimineringsgrunden: 

 Grundläggande förhållningssätt att se alla som individ och inte utifrån sexuell 

läggning. 

 Synliggöra olika familjekonstellationer, i t ex litteratur och genom bilder. 

 Stor variation av utklädningskläder för alla. 
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 Samtal med barnen om relationer och kärlek och att det kan se ut på olika sätt. 

 Undvika att uppmärksamma barnens utseende, t ex klädval, frisyr och dylikt, så att det 

förstärker traditionella könsmönster. 

 Använda familj eller föräldrar, inte mamma och pappa (t ex familjelek istället för 

mamma-pappa-barn). Inte skriva mamma och pappa på dokument och skyltar. 

 Ibland byta ut pronomen i böcker, sånger och ramsor om vi anser att något inte är 

representerat tillräckligt. 
 

 

 

 

 

Ålder 

 

Arbetssätt specifikt för diskrimineringsgrunden: 

 Grundläggande förhållningssätt att se alla som individ och inte utifrån ålder. Undviker 

att generalisera, t ex ”typiskt för ettåringar”…osv. 

 Se till att de yngsta barnen på förskolan inte begränsas eller glöms bort. Hur kan de  

t ex komma utanför förskolans gård? 

 Vi samtalar med barnen kring hur vi tar hänsyn till varandra, särskilt på gården där det 

kan vara många samtidigt. Tillsammans med barnen skapar vi trivselregler för 

avdelningen och gemensamma ytor där vi möts. 

 Vi säger yngre och äldre barn. Vi säger inte småbarn eller bebisar då det kan låta 

nedvärderande. Vi försöker använda avdelningarnas namn, istället för yngre – och 

äldrebarnsavdelningarna, när det går. 

 Vi skapar tydlighet kring tankar om yngre och äldre barn. Vad förväntas? Vad ska de 

få uppleva och vara med om under hela sin tid på förskolan? Som en del av vårt 

basmiljödokument. 

 Vi ska inte uttala oss om barnens förväntade kunskapsnivå/mognad på ett nedlåtande 

sätt och undvika ålder som värdemarkör, t ex ”var inte en bebis, det är bara små barn 

som” … eller ”du är så stor, du borde klara av det här”. 

 

 
 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling, och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten 

identifierats som risker. 

 

 

Kartläggning  
 

Vi kartlägger vår verksamhet utifrån husmodellen, ett praktiskt verktyg för att upptäcka och 

förebygga diskriminering och trakasserier i förskola och skola (diskriminerings 

ombudsmannen, DO).  

 

Samtlig personal på förskolan har tillsammans identifierat problem- och riskområden och 

behov av förändringar utifrån diskrimineringsgrunderna. Resultatet har använts för att 

diskutera, problematisera och analysera verksamheten och för att sätta upp konkreta mål och 

åtgärder för det fortsatta likabehandlingsarbetet. Områden som berörs av kartläggningen är 
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diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet/uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet, funktionsvariation eller religion/annan trosuppfattning. Varje arbetslag ser över 

sin avdelning och verksamhet för att upptäcka rum, hörnor, rutiner och situationer där risker 

för kränkning kan uppstå. Utifrån det upprättas en arbetsplan för likabehandlingsarbetet i 

barngruppen under kommande år. 

 

Delaktiga i kartläggningen är samtliga medarbetare på förskolan, samt förskolechefer, 

pedagogisk ledare och specialpedagog. Jämställdhetsombuden har ett särskilt ansvar i arbetet, 

samt ledningsgruppen. Dessutom involveras vårdnadshavarna i arbetet med planen genom 

information och diskussioner på föräldramöten. I arbetet utgår vi alltid från de aktuella 

barngrupper vi har och observationer och samtal bildar underlag för arbetet.  
 

 

 

Förebyggande åtgärder och insatser 
 

Vilka risker ser vi och hur förebygger vi dem? 

 

Exempel på insatser utifrån identifierade behov: 

 Ha uppsikt över platser som barnen upplever som otrygga 

 Se till att miljön i förskolan är överblickbar och underlättar kontakten mellan barn och 

personal 

 Analysera kartläggningen av verksamheten och barnens trygghet och planera insatser 

tillsammans med dem. 

 Ta fram ”trivselregler” tillsammans med barnen 

 Leka rollekar och träna empati med barn i förskolan 
 

 

Insatser och mål för förskolan under 2018 utifrån utvärdering av 2017 

års plan samt analys av kartläggning på varje avdelning: 
 

Under kommande år och i sviterna efter #metoo kommer vi att ha ett särskilt fokus på 

integritet och känslor i likabehandlingsarbetet. Vi tänker att om barn redan i förskolan får 

erfarenheter och kunskap kring vikten av integritet, rätten till sin egen kropp, sociala och 

emotionell kompetens och bygga självkänsla så kan det påverka hur de ser på sig själv och 

hur de möter andra i framtiden. 

 

Mål 1 

Introducera och arbeta med känslor/ START-materialet 

 

Vi kommer att arbeta riktat med känslor, för att alla barn, pojkar och flickor, ska få tillgång 

till alla sina känslor. Alla känslor ska vara tillåtna, få ta plats och bli bekräftade. Det kommer 

att ske genom t ex samtal, drama och skapande arbete. Alla avdelningar introducerar under 

kommande år materialet START (som några avdelningar redan provat) av Gislason och 

Löwenborg. Syftet med materialet är att skapa ett arbetssätt som underlättar och 

systematiserar förskolans arbete med att utveckla barns sociala och emotionella kompetens.  

https://www.nyponforlag.se/forfattare/gislason/
https://www.nyponforlag.se/forfattare/lowenborg/
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Mål 2 

Introducera och arbeta med Stopp min kropp  

 

Stopp! Min kropp! är ett material från Rädda barnen om hur vi vuxna kan prata med barn om 

sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras 

kroppar. Genom att så tidigt som möjligt göra barn medvetna om kroppens värde och om hur 

man säger ja och nej, kan vi ge dem en trygghet och en känsla för vad som är bra och rätt. Nu 

och senare i livet. På samma gång gör vi det också lättare för dem som har utsatts att berätta. 

 

 

 

Mål 3 

Utveckla och fördjupa det förebyggande och främjande arbetet utifrån varje 

barngrupp. Mål att följa upp under året utifrån kartläggning av verksamheten och 

avdelningen genom husmodellen. 

 

Vinjegatan 31 

 

Björnen – barn 1-3 år 

 Gården – Vi har en stor gård med olika undanskymda ställen för barnen att gå till, t.ex. 

runt hörnen, buskarna, där ”vagnburarna” står nere vid staketet, borta vid trappan 

utanför igelkottens bygg rum. Vi måste sprida oss på gården så gott det går och hela 

tiden följa barnen så att det inte sker kränkningar som vi missar. De flesta av våra barn 

fortfarande är väldigt unga därför är det viktigt att öva sociala koder och lägga 

grunden för hur man kan leka och interagera med andra i möten men andra barn och 

vuxna utöver de på respektive avdelning. Se till att de yngsta barnen på förskolan inte 

begränsas eller glöms bort på gården. 

 Skötrummet - Just nu kan man se in i skötrummet från mellanrummet. Det finns en 

liten grind som stoppar barnen från att komma in, men det hindrar inte barnen från att 

titta på varandra vid blöjbyten, vilket några av de äldre barnen just nu 

uppmärksammar mycket. Vi måste få upp ett skynke, gärna lite skirt, för att markera 

att när man går på toa eller byter blöja så ska man få vara ifred och inte bli kollad på, 

barns integritet. Vissa barn har blöja och andra har inte. Ibland ifrågasätter barnen 

detta och frågar varför hen har blöja när hen är stor. Vi pratar om att det kan se olika 

ut, det behöver inte vara kopplat till ålder.  

 Se över material, t ex låna fler böcker som belyser olika människor, 

familjekonstellationer, kulturer och framför allt de kulturer som finns på avdelningen 

så att barnen också kan göra kopplingar. Köpa in figurer som föreställer människor 

med olika etnisk tillhörighet. Utöka utklädningskläder. 

 I samband med sagoläsning eller andra situationer prata med barnen om olika livsstilar 

och ursprung. De äldsta barnen är väldigt nyfikna och pratar gärna om detta. 

 Se till att de äldre inte ”glöms bort” då vi har fler yngre barn och dessa kräver oftast 

mer uppmärksamhet. Vi skapar tydlighet kring tankar om yngre och äldre barn. Vad 

som förväntas utifrån ålder och vad barnen ska få uppleva och vara med om under hela 

sin tid på förskolan. Vi tänker utifrån där barnen befinner sig och är tydliga med att se 

till att barnen blir utmanade och får arbeta samt uppleva saker. De äldre barnen får 

arbeta mer ”avancerat” medan de yngre får lära känna miljöerna och materialen. Det 
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sker ett konstant lärande bland både yngre och äldre barnen, vi ser till att ingen 

åldersgrupp glöms bort. 

 

Älgen – barn 4-5 år 

 Att lyssna på varandra är något vi måste lägga ner ytterligare arbete på. På 

avdelningen är det vissa barn som tar väldigt stor plats fysiskt och verbalt. De har 

svårt för att lyssna in sina kamrater och ge dem plats. 

 Att erbjuda barnen musik från olika länder, lyfta flerspråkighet, varierad litteratur, visa 

intresse och prata om barnens olika högtider. 

 Röda rummet : Kan uppstå risker, med t ex  doktorsleksaker (undersökning av kropp, 

doktor-lek, hårdhänt),  koja (vi pedagoger får dålig insyn) och närvarande pedagog 

behövs i rummet. Spegelrummet: Populärt av några barn som använder det flitigt 

vilket gör att andra barn får mindre tillträde. Vi pedagoger kanske kan använda det 

mer till att utmana barnen motoriskt (balans, kullerbyttor, gympa mm). 

 Toaletten: Dubbeltoalett kan vara känsligt för en del barn.  

 Gården: Hörnor på gården/bakom buskar/i lekhusen är det svårt att ha riktigt bra koll, 

speciellt om få pedagoger är ute. I tex pulkbacken får man styra upp upp/nedfart så 

inte barnen avsiktligt ”kör” på varandra. Vid utflykter har det hänt att man inte vill 

hålla i en kompis pga. hudfärg, dålig handhygien (men det har inte förekommit senaste 

tiden då vi tagit tag i det och diskuterat med barnen). 

 

Vinjegatan 33 

 

Humlan – barn 1-3 år 

 På gården finns risker för kränkningar (det finns många skymda vrår, hörnor, buskar, 

små hus där vi inte alltid har uppsikt. Vi avvärjer risker genom närvarande personal, 

att personalen är utspridd, vid personalbrist stänger vi av delar av lokalen/gården, för 

en bättre översikt på alla barn.  

 Vid personalbrist och stressade situationer finns större risk för kränkningar. Vi 

avvärjer risker genom att personalen är utspridd och vi stänger av delar av 

lokalen/gården, för en bättre översikt på alla barn. VI håller öppna dörrar (om ingen 

vuxen finns med), så vi ser/hör vad som sker i rummen. 

 Fördjupa arbetet med ett demokratiskt förhållningssätt, konkret genom samtal om hur 

är man en bra kompis, vad är en kompis, varför har man kompisar. 

 Låta barnen välja aktivitet, utifrån de möjligheter som finns, t ex. välja inne/ute och 

vara med och styra sin dag. Göra egna val med hjälp av valtavla, där får barnen en 

överblick på vad som finns och hur många man kan vara på varje ställe. 

 Fördjupa arbetet med trygghet och empati och arbeta med värdeorden i våra projekt 

arbeten. 

 

Igelkotten – barn 4-5 år 

 Barnen gillar att dansa och här ser vi ett område där vi kan fundera på vilka 

låtar/musikvideos som visas. Pedagoger granskar videos på förhand för att undvika 

olämpligt innehåll. Vi kan exempelvis göra en spellista på youtube.  

 När kvinnligt kodade aktiviteter väljs stöttar vi pedagoger valet, genom att aktivera oss 

själva och bemöta de som motsätter sig valet. Påminner om vilka sätt det ”inte är ok” 
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att säga vissa saker. När vi gör så märker vi att det till slut ger positiv effekt och det 

skapar inkludering, mångfald och delaktighet.  

 För att minska risken för kränkningar tänker vi på hur vi delar barngruppen och 

disponeringen av rummen, detta är beroende av personaltäthet under dagen och dess 

olika tidpunkter. Vi tänker utifrån barnens behov och vem som har ansvar för vilka 

barn. Barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd som de behöver. Särskilt utsatt är 

eftermiddagen efter kl. 15.00, eftersom alla barn oftast är kvar till 16-16.30. vi tänker 

även noga hur vi organiserar oss kring raster och möten som vi behöver gå på.  

 Vi har arbetat noga med toalettrutinerna; övergångarna från inne/ute och hur barnen 

gör när de är på toaletten. Materialet Stopp! Min kropp! har uppmärksammat att 

barnen har rätt till att vara privata vid toalettbesök, därför är det endast ett barn i taget 

på toaletten. Man har rätt att ha stängd dörr, men också öppen ifall det känns tryggare. 

Barnen har gjorts medvetna om att integritet skall respekteras. De knackar t ex på 

dörren innan de ska gå in. 

 Vi behöver skriva ett nytt arbetslagskontrakt då det kommit in en ny kollega i 

arbetslaget sen sist. Annars upplever vi ömsesidigt att vårt samarbete fungerar väldigt 

väl. Vi använder våra olika kompetenser och specialintressen. Vi märker att vi har ett 

genomgående fokus på barnen i första hand vilket gör att vi fördelar arbetsuppgifterna 

på ett effektivt sätt. Vi diskuterar beslut gemensamt på veckomötena och hur vi ska 

lägga upp arbetet på avdelningen. 
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Rutiner för akuta åtgärder vid kränkande behandling och 

diskriminering: 

 
Vi har handlingsplikt och anmälningsskyldighet när diskriminering och kränkande 

behandling uppstår. Vi har anmälningsplikt till socialtjänsten om vi misstänker att ett 

barn behöver hjälp eller stöd för sin fysiska eller mentala hälsa. 

 

 Barn och föräldrar ska veta att de kan vända sig till en vuxen i personalen när något 

har hänt. Alla ska tas på allvar, även när det gäller mindre händelser  

 Vi tar direkt tag i en uppkommen situation 

 Hela arbetslaget informeras omgående 

 Ansvarig pedagog samtalar med/läser av det utsatta barnet. Det är viktigt att det 

enskilda barnets upplevelse av det som hänt är vår utgångspunkt  

 Ansvarig pedagog samtalar med andra inblandade barn i det inträffade. Den beskriver 

hur de/den kränkta upplever det och markera att beteendet inte accepteras. Alla ska få 

möjlighet att yttra sig och ge sin bild av det som inträffat. Därefter görs en objektiv 

bedömning 

 Om ett barn kränks av en personal är det förskolechefen som ansvarar för samtal, 

utredning och åtgärder 

 Förskolechef informeras snarast, samma dag eller senast dagen efter. Förskolechefen 

skall skyndsamt (inom en vecka) anmäla vidare till huvudman 

 Alla inblandande vårdnadshavare informeras, var för sig. Deras synpunkter ska 

beaktas. Om det hänt något under dagen ska ordinarie personal informera 

vårdnadshavarna samma dag. För att undvika att ordinarie personal har gått hem eller 

att prata över barnens huvud ska de kontaktas under dagen. Vårdnadshavarna kallas 

till ett samtal så snart som möjligt. Vi återkopplar alltid till vårdnadshavarna efter 

angiven tidpunkt, bättre en gång för mycket än för lite 

 Händelsen dokumenteras samma dag 

 Händelsen utreds och handlingsplan upprättas för uppföljning (gemensamma 

dokument för Bromma finns i Gemensamma dokument mappen – 

Likabehandlingsarbete – Dokument kränkande behandling). Är det enskilda fallet en 

del av ett större mönster? Behövs förändringar i strukturer, rutiner, grupper osv.? 

Behövs riktat värdegrundsarbete? 

 Åtgärder och uppföljning riktas både mot den som utsatts och den/de som har utövat. 

Handlingsplanen skall gås igenom med berörda föräldrar 

 Åtgärder som vidtas ska grundas på utredningen av det enskilda fallet. Exempel på 

åtgärder kan vara: återkommande samtal med barnen, regelbundna observationer av 

inblandade, uppdelning av gruppen. Åtgärderna följs upp och utvärderas efter angiven 

tid i handlingsplanen 

 Insatser och åtgärder ska alltid dokumenteras  

 

 

Tillsynsansvar 
Yngre barn (1-3 år) är inte medvetna om att de kränker. Om de gör varandra illa handlar det 

om bristande tillsyn. Vi behöver fråga oss: har vi brustit i tillsynen? Detta kan även gälla äldre 

barn. 
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Bilaga 1 

Definitioner och begrepp 

 
Följande definitioner och begrepp används i Skolverkets allmänna råd – Arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling och är bland annat hämtade från diskrimineringslagen, skollagen och 

propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering (prop. 2007/08:95). 

 

En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna 

diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet 

elleruttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 

läggning och ålder. 

 

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För 

att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt 

diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller 

ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av 

skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte. 

 

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika 

rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att 

alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. 

 

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna. 

 

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella 

trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.  

 

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon 

diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin 

biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck 

för att tillhöra ett annat kön. 

 

Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande.  

 

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar 

av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  

 

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
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Ytterligare begrepp och definitioner: 

 

Funktionsmaktordningen gör att vissa typer av kroppar och funktionsnedsättningar 

kategoriseras som avvikande, då normen är en fullt fungerande kropp. I verkligheten 

har alla kroppar varierande former av funktionalitet. Därför pratar man ibland om 

funktionsvariationer istället för funktionsnedsättningar.(RFSL.se) 

 
Genus är ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på vilket vi reproducerar kön i 

samhället. Det handlar till exempel om hur vi skapar normer för manligt och kvinnligt i vår 

vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Hur genus 

konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella sammanhang. Vad som anses vara 

manligt eller kvinnligt är därigenom något som ständigt förändras.  

 

Normer är oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara 

positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är situationsberoende, 

föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.  

Uppkomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan ofta kopplas till de 

normer som råder i förskolan, i skolan, i skolbarnomsorgen eller vuxenutbildningen, samt i 

det övriga samhället. Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv innebär att fokusera på de 

normer och maktstrukturer som gör att vissa personer uppfattas som avvikare och de 

konsekvenser som kommer av detta. Ett normkritiskt perspektiv skiljer sig från ett 

toleransperspektiv där syftet innebär att skapa förståelse och empati för människor som utsätts 

för diskriminering genom att fokusera på de som är ”utsatta” och förbise de som ”utsätter”, 

vilket även riskerar att befästa normer. Syftet med att tillämpa ett normkritiskt perspektiv är 

att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund 

för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Tonvikten ligger på att visa de 

privilegier som tilldelas de som anses passa in i normen. (Från: planforskola) 

Det handlar om att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till 

att titta på strukturer och ifrågasätta det som anses vara ”normalt”.  Tonvikten ligger på 

att visa de privilegier som tilldelas de som anses passa in i normen. Det är samtidigt viktigt att 

föra en diskussion om hur normer kring de olika diskrimineringsgrunderna kan samverka och 

förstärka utsatthet för exempelvis diskriminering. Exempel på det kan vara hur personers 

utsatthet påverkas av både normer kring etnisk tillhörighet och kön. 

 
Intersektionalitet är ett perspektiv som används för att studera hur olika maktordningar 

hänger ihop med varandra och hur olika identiteter skapas som resultat av exempelvis 

religiositet, kön, sexualitet, klass och ålder. Hur de olika aspekterna hänger samman ser olika 

ut beroende på person, grupp och sammanhang. (RFSL.se) 

 

Om normkritiska perspektiv synliggör normer och dess konsekvenser för att plocka isär 

strukturer som begränsar oss, så utgör normkreativiteten ett förhållningssätt och metoder för 

att plocka upp bitarna och bygga nya, mer inkluderande möjligheter, organisationer och 

verksamheter. 
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Privilegier är fördelar och förmåner som personer eller grupper får i olika sammanhang 

utifrån sociala, kulturella, ekonomiska eller andra grunder. Privilegier handlar ofta om sociala 

och ekonomiska fördelar som personer eller grupper får utifrån rådande normer. Privilegium 

kan också vara lagstadgade, exklusiva rättigheter som staten ger till vissa personer eller 

grupper.  

 

Repressalier - Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ 

behandling på grund av att barnet eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering  

eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när ett 

barn, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling. (Från: planforskola). 
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Bilaga 2 

 

Underlag för kartläggning i likabehandlingsarbetet 
8 januari 2018 

 

 

 

 Börja med att titta tillbaka på förra årets likabehandlingsarbete.  

Vad har fungerat bra i likabehandlingsarbetet det senaste året?  

Vad har behövt utvecklas?  

Vilka situationer har uppstått och vilka insatser har gjorts?  

Vad behöver vi utveckla kommande år? 

 

 Gå igenom de förebyggande åtgärderna för varje 

diskrimineringsgrund och gör en konkret arbetsplan för er 

barngrupp det kommande året. 

Hur ska ni arbeta med de olika åtgärderna? 

 

 Gör en förenklad version av husmodellen och rita upp varje 

rum på avdelningen med en beteckning (det kan vara ett 

specifikt rum men också en aktivitet t ex samling, utflykt) på 

blädderblocksblad. Gå igenom varje rum/aktivitet för att 

kartlägga risker då barnen kan utsättas för kränkningar eller 

känna sig otrygga. 

Hur kan barn bli kränkta, känna sig otrygga eller orättvist 

behandlade i sin vardag på förskolan? Utgå från de olika 

diskrimineringsgrunderna i arbetet. 

Vilka rum/ utrymmen / material /leksaker används av vilka 

barn? Är det någonstans några barn blir begränsade/ inte får 

tillgång till? Finns det några mönster som behöver brytas? 

 

 

Använd er av likabehandlingsplanen i arbetet, t ex kan ni hitta 

inspiration och idéer i det främjande och det förebyggande arbetet. 


