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Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande 
behandling                  
 

 

Riktlinjer och rutiner 

På Tabergs förskoleområde har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande 

behandling. Vi lägger stor vikt vid ett förebyggande och främjande arbete för att varje barn ska 

känna glädje och trygghet, och misstankar om att någon känner sig utsatt tas alltid på största 

allvar. 

Om du som elev eller vårdnadshavare upplever att kränkande behandling, trakasserier eller 

sexuella trakasserier har skett ska du ta kontakt med personal på förskolan och berätta detta. Det 

gäller även om du fått vetskap om att något annat barn på förskolan blivit utsatt. Personalen har 

då skyldighet att informera rektor, som i sin tur gör en kränkningsanmälan som skickas till 

central utbildningsförvaltning. Rektor ansvarar för att utreda vad som hänt, och om det då visar 

sig att någon blivit kränkt eller trakasserad ska åtgärder sättas in för att förhindra att detta sker 

igen. På vår förskola har personalen ett gemensamt ansvar, dels för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling, dels för att hjälpa till om/när kränkningar sker. Du ska därmed alltid 

kunna vända dig till någon i personalen om du har frågor eller om du upplever/ misstänker att 

kränkningar har skett.  

 

Du som vårdnadshavare är viktig i arbetet med att upptäcka och förhindra kränkande 

behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det enskilda barnets perspektiv får vi allra 

bäst från dig, men tänk på att vi som arbetar i förskolan har tystnadsplikt och därför inte kan 

uttala oss om saker som gäller andra barn. 

 

Vi informerar mer om detta på våra föräldramöten. 

Låt oss hjälpas åt med att göra förskolan till en riktigt trygg plats för alla barn! 
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Åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering och annan 
kränkande behandling  
 

 

Åtgärder som har genomförts på Tabergs förskoleområde under 
föregående läsår 
 

På Tabergs förskoleområde är arbetet mot diskriminering och kränkande behandling kopplat 
till vårt systematiska kvalitetsarbete.  Detta innebär att arbetet är en process som pågår under 
hela läsåret. Ett mål med arbetet är att få ett likabehandlingsarbete och en levande plan mot 
kränkande behandling som tillåter alla vara olika. 
 
Det förebyggande systematiska arbetet innebär att arbetslagen identifierar risker som de: 

1. Kartlägger 
2. Analyserar 
3. Åtgärdar 
4. Följer upp 

 
Under läsåret 21- 22 har alla arbetslag med utgångspunkt i Specialpedagogiska 

skolmyndighetens tillgänglighetsmodell arbetat med att skapa en tillgänglig lärmiljö för att 

skapa förutsättningar för lärande som gynnar alla barn. Detta arbete har sedan följts upp i det 

systematiska kvalitetsarbetet samt på avdelningskonferenser 4 gånger/år.  

Ett normkritiskt perspektiv i förskolan handlar om att ha ett barnperspektiv. Varje barn ska få 
möjlighet att utvecklas som individ så att inte begränsande normer och förväntningar styr 
barnets utveckling. 
Detta arbete har en direkt koppling till Diskrimineringslagen, Skollagen och Barnkonventionen. 
 
Alla arbetslag har följt upp sitt arbete med läroplansmålet: 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i 

den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet (Lpfö 2018). 

Under läsåret har hela förskoleområdet tagit del av Skolverkets utbildningssatsning 

Specialpedagogik för lärande för förskolan. Pedagogerna har tillsammans diskuterat och prövat 

specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt för att kunna anpassa 

undervisningen för att bättre kunna möta alla barns behov.  Vidare har vi arbetat med att 

systematiskt utveckla undervisningen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 
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Åtgärder som kommer att ske på Tabergs förskoleområde under 
läsåret 22 – 23 
Under läsåret 22-23 kommer vi fortsätta vårt arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Vi 

kommer att kartlägga den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön med utgångspunkt i vårt 

språkutvecklande arbete med syfte att förbättra alla barns möjligheter till kommunikation och 

delaktighet.  

”Språket är nyckeln till världen. Språk är makten över det egna livet, förmågan att tolka och förstå, 

att kommunicera om livsval, om att delta och påverka. Ett otillräckligt ordförråd riskerar att 

medföra social problematik och utanförskap. Frågor om språk handlar om välfärd, jämlikhet och 

demokrati” (Plan för att främja språkutvecklande arbete i förskola, förskoleklass, fritidshem och 

årskurs 1, 2022). 

Kartläggningar kopplade till vårt förebyggande och främjande arbete som planeras under läsåret: 

• Enkät till vårdnadshavare 

• Kartläggning av barnlitteratur 

• Samtalsmatta/Trygghetsvandring för att synliggöra barnens upplevelser av miljöerna på 

förskolan 

Uppföljning sker löpande i vårt systematiska kvalitetsarbete samt på avdelningskonferenser 

 

 
 

 

Diskriminering i förskolan 
(Enligt diskrimineringslagen) 

När ett barn missgynnas eller kränks, och detta har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna 

 

• Det är enligt diskrimineringslagen förbjudet för förskolan att missgynna barn och utsätta 

barn för kränkande behandling. Förskolan måste också skydda barn från kränkningar, t ex 

när det är andra barn eller vårdnadshavare som utsätter. 

• Ett systematiskt förebyggande och främjande arbete för att förhindra diskriminering ska 

ske i förskolan. 

      (DL) 
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De sju diskrimineringsgrunderna 
 

• Kön 

• Könsidentitet och uttryck 

• Religion 

• Sexuell läggning 

• Etnisk identitet 

• Funktionsnedsättning 

• Ålder 
 

 

Sex olika former av diskriminering 
 

Direkt diskriminering 
 

När någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. I 

förskolan skulle detta t. ex kunna vara om en flicka får plats före en pojke i kön, med motiveringen 

att det redan finns en stor majoritet av pojkar på förskolan. 

 

Indirekt diskriminering 
 

När det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men missgynnar en person, och detta har 

koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. I skolan skulle detta t. ex vara om ett barn måste 

ta av sig sin slöja p g a ett allmänt förbud mot huvudbonad på förskolan. 

 

Trakasserier 
 

När någon utsätts för kränkande behandling som har anknytning till diskrimineringsgrunderna. 

Kränkningar kan handla om t. ex nedsättande tilltal, ryktesspridning, utfrysning, förlöjliganden eller 

fysiskt våld. 

 

Sexuella trakasserier 

 

När någon utsätts för kränkande behandling av sexuell natur, t. ex när någon tafsar eller kastar 

närgångna blickar. Även ovälkomna komplimanger, anspelningar och jargong räknas som sexuella 

trakasserier. 
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Bristande tillgänglighet 
 

När någon med funktionsnedsättning missgynnas genom att rimliga åtgärder för tillgänglighet inte 

har gjorts. Tillgänglighet innebär att personen ska komma i jämförbar situation med personer utan 

funktionsnedsättning, både när det gäller social, fysisk och pedagogisk miljö. 

 

Instruktioner att diskriminera 
 

När någon ger en order om eller instruerar någon som är i beroendeställning att agera så att någon 

annan missgynnas på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

Kränkande behandling i förskolan 
När ett barn utsätts för handlingar som kränker hens värdighet, på förskolan eller med koppling till 

förskolan 

Vad kan vi i förskolan göra? 

• Det är förbjudet att utsätta barn för kränkande behandling. Förskolan måste också skydda 

barn mot kränkningar frän andra 

• Detta sker genom att förskolan skyndsamt sätter in åtgärder när kränkningar sker. 

• Om personal i förskolan får veta att ett barn upplever sig utsatt för kränkande behandling 

ska detta meddelas rektor, som sedan skickar en anmälan till central förvaltning. 

(DL, Skollagen) 

Vad kan jag som barn/vårdnadshavare göra? 

• När kränkningar sker är det viktigt att barn och vårdnadshavare uppmärksammar förskolan 

på detta. Förskolan behöver din hjälp att upptäcka för att kunna sätta in åtgärder. 

• Förskolan får inte prata med dig om hur andra barn har det, eller vilka åtgärder som görs 

kring dem. Däremot behöver de ert perspektiv och ett gott samarbete för att göra det bästa 

för barnet. 
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Tre olika former av kränkande behandling 
 

 

Kränkande behandling 
(enligt skollagen) 
Kränkningar som inte har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 
 

 
 
T. ex nedsättande tilltal, ryktesspridning, 
utfrysning, förlöjliganden eller fysiskt våld. 

Trakasserier 
(enligt diskrimineringslagen) 

T. ex nedsättande tilltal, ryktesspridning, 
utfrysning, förlöjliganden eller fysiskt våld. 
+ 
Kränkningar som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. Kön, Könsidentitet 

och uttryck, Religion, Sexuell läggning, 
Etnisk tillhörighet, Funktionsnedsättning, 
Ålder 

Sexuella trakasserier 
(enligt diskrimineringslagen) 

T. ex när någon tafsar, ovälkomna komplimanger, 
sexuella anspelningar och jargong. 

 
 

 

 

 

 

 


