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Förord 
Alla barn, elever och studerande har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från 
diskriminering. Därför finns det bestämmelser (Diskrimineringslagen 3 kap om aktiva 
åtgärder) om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att 
motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i 
verksamheten oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder. I skollagen (kap 6. § 8) finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling.  
Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet 

• Arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda samt följa 
upp och utvärdera) 

• Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier och sexuella trakasserier 

• Dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet 
• Samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i 

verksamheten 

Vision 
Våra förskolor strävar efter att alla som deltar i förskolans utbildning ska känna att den 
präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Glädje och trygghet ska genomsyra vår 
utbildning och vi ska tillsammans skapa en positiv, kreativ och lärande miljö för alla barn.  

Vårt likabehandlingsarbete bygger på vår gemensamma värdegrund och våra värdeord, 
VÄLKOMNANDE, NYFIKENHET, DELAKTIGHET, TILLSAMMANS.  
Likabehandling betyder inte att alla barn ska behandlas lika utan att barnen blir behandlade 
utifrån sina förutsättningar. 
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som är lag från 2020. På 
förskolan har vi kännedom om artiklarna och har främst med oss artikel 2,3,6 och 12 i vår 
utbildning.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
På båda förskolorna arbetas det aktivt med vår värdegrund. På 
Diskrimineringsombudsmannens hemsida står det att ”alla som berörs av verksamheten ska 
kunna spela en aktiv roll i likabehandlingsarbetet. Det är en rättighet - och en möjlighet”.  
Detta innebär för oss att varje arbetslag har ett ansvar att barnens egna likabehandlingsplan 
tas fram och formas. Detta sker på olika sätt tillsammans med barnen under höstterminen.  
 
 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras. 

 Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa 

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
 

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad 

 



   
 
 
 

3 
 

Definition av begreppen 
Diskriminering 
Förenklat kan man säga att lagens beskrivning av diskriminering består av fyra villkor. För att 
en händelse ska kunna bedömas som diskriminerande måste alla fyra villkoren vara 
uppfyllda. 

1. Det ska handla om en händelse eller situation som missgynnar eller kränker en 
person. 

2. Missgynnandet eller kräkningen ska ha samband med en eller fler av de sju 
diskrimineringsgrunderna. (t.ex. kön eller ålder). 

3. Händelsen ska handla om någon av de former av diskriminering som finns i lagen. 
(t.ex. direkt diskriminering eller trakasserier).  

4. Händelsen ska ha ägt rum inom något av de samhällsområden där lagen gäller. (t.ex. 
arbetsliv eller utbildning). 

Sex olika former av diskriminering: 
Direkt diskriminering 
Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
i en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering ska missgynnandet ha 
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt 
missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, 
viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller 
viss ålder. 

Bristande tillgänglighet  
Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma 
i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 
 
Trakasserier 
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en 
eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, nedsättande 
skämt, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara en lärare som hånar en elev 
för att hon bär huvudduk eller en handläggare på Arbetsförmedlingen som förlöjligar en 
person för att han är homosexuell. 

Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 
Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar 
närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och 
anspelningar. 
 
Instruktioner att diskriminera 
Instruktioner att diskriminera är till exempel när någon ger en order eller instruerar någon 
som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Den här 
formen av diskriminering kan också handla om att ge en instruktion att diskriminera till en 
person eller ett företag som har åtagit sig ett uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag. 
 

https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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Kränkande behandling 
Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall. 

I dagligt tal kan kränkande behandling omfatta många olika situationer, medan kränkande 
behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp. I skollagen definieras kränkande 
behandling som ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Både diskriminering och 
kränkande behandling är förbjudet i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder 
under skollagen. Skyldigheten att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande 
behandling regleras dock till stor del i olika lagar: diskrimineringslagen respektive skollagen. 

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet 
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är 
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste 
kränkningen vara märkbar och tydlig. Det framgår av förarbetena till bestämmelserna. I 
förarbetena anges också att den som kränker någon måste förstå att uppträdandet upplevs 
som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om 
det inte är det måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är 
ovälkommet. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt för ett barn eller en elev att 
förmedla sin känsla av att ha blivit kränkt. Särskilt yngre barn kan ha svårt att sätta ord på 
sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna. Barnet eller eleven kan därför behöva 
ta hjälp av personalen i verksamheten.  

Förskolans personal måste ibland ”tillrättavisa” barn för att skapa en god miljö för hela 
barngruppen. Det kallas för Befogade tillsägelser. En befogad tillsägelse är inte en 
kränkning i lagens mening (Barn och elevskyddslagen), även om barnet ifråga kan uppleva 
det som en kränkande behandling.  
Förskollärare, lärare och annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste 
anmäla det till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen. 
Personalens respektive rektorns skyldighet att anmäla gäller på samma sätt om ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses 
i diskrimineringslagen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av hur personalen får reda 
på den upplevda kränkningen. Det kan till exempel handla om att ett barn eller en elev 
berättar om en kränkning för någon i personalen eller att hen själv ser eller hör något som 
kan vara en kränkning. 
Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – 
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan 
136- 137. 

 

1. Undersöka risker och hinder  

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: 

Vi har under utbildningsåret utvecklat vårt likabehandlingsarbete med stöd av förskolornas 
två fokusområden språkutveckling och pedagogiska lärmiljöer. Vi har utvecklat 
Barnhälsogruppens arbetssätt och skapat två forum för Barnhälsogruppen, en med Centrala 
barn och elevhälsan och en egen Barnhälsogrupp med delaktiga pedagoger. Pedagogerna i 
vår egen Barnhälsogrupp har fått möjlighet att reflektera utifrån sina erfarenheter och sin 
kompetens. Vi har även fått kompetensutveckling genom att vi har reflekterat kring litteratur, 
poddar och olika ”cases” som har gjort att pedagogernas kompetens i Barnhälsogruppen har 
haft möjlighet att utvecklats.  
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Vi ser genom utvärderingen att vi pedagoger är insatta i Barnhälsogruppens arbete och 
rutiner. Pedagogerna har arbetat och reflekterat kring rutinerna och material som 
Barnhälsogruppen ansvarar för. Vi fortsätter att ha ett samarbete med Centrala barn och 
elevhälsan, samt fortsätter utveckla Barnhälsogruppens arbete och rutiner med barnens 
bästa i fokus. Ett utvecklingsområde som vi ser är att arbetslagen kan utveckla att delge 
varandra kring barn som behöver extra för att ge goda förutsättningar. Vi ser även att vissa 
arbetslag kan bli bättre på att delge det som sägs under våra möten till kollegorna.  

Vi har sett att pandemin har påverkat våra samtalsmöjligheter med vårdnadshavare till viss 
del när det har varit restriktioner. När restriktionerna släppt ser vi att en bättre dialog med 
vårdnadshavarna är möjlig. Vi har tagit hjälp av varandras språkkunskaper och använt våra 
kollegor som samtalsstöd vid behov. Vår rutin vid behov av tolk upplevs fungera bra och 
används vid behov. Vi har beställt in fler böcker från biblioteket med böcker på andra språk 
för att synliggöra olika språk i våra miljöer. Vårt minibibliotek har även kompletterats med 
böcker på olika språk. Vi ser även att vissa pedagoger ställt frågor till vårdnadshavare kring 
begrepp på olika språk och lärt sig dessa tillsammans med barnen. Vi har uppdaterat vår 
checklista för introduktion och ser att den har använts mer medvetet. Vi ser att den är viktig 
för att få med oss alla delar av introduktionen och ett viktigt verktyg i att skapa dialog med 
vårdnadshavare.  

 
Områden som berörs i kartläggningen:  
Kränkande behandling, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
 
Identifierade områden: 
Religion eller annan trosuppfattning: 
Vi ser att risken kan vara att barn inte vill äta när maten inte är likvärdig.  
 
Funktionsnedsättning: 
Vi ser att det kan vara en risk när alla i arbetslaget inte är tillräckligt insatta i 
barnhälsogruppens arbete och rutiner.  
 
 

2. Analysera orsaker 
Religion eller annan trosuppfattning: 
Risken kan då vara att det uppstår funderingar och diskussioner kring maten. Barnen kan 
känna sig exkluderade oavsett om du har specialkost eller inte. Barn får inte i sig 
rekommenderat dagligt näringsintag. 
 

Funktionsnedsättning: 
Vi ser att barnen kan bli begränsade i sin utveckling och sitt lärande om inte alla pedagoger 
är insatta i Barnhälsogruppens arbete och rutiner.  
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3. Genomföra åtgärder  

Religion eller annan trosuppfattning: 
• Vi fortsätter ha regelbundna matråd med kostenheten för att tillsammans hitta en samsyn 

kring likvärdig kost. Genom förskolornas matråd reflekterar vi tillsammans kring likvärdig 
kost. 
 

o Ansvariga: Likabehandlingsgrupp, matrådsrepresentant, alla pedagoger 
o Uppföljning: v 36, v 41, + två tider under vt. 

 
Funktionsnedsättning: 
• Alla i arbetslaget ska göras delaktiga, ta del av, och ta eget ansvar gällande 

Barnhälsogruppens arbete och rutiner.  
 

o Ansvariga: Likabehandlingsgrupp, Barnhälsogrupp, alla pedagoger 
o Uppföljning: v 36, v 41, + två tider under vt. 

 
 

 
 
 

4. Planera upp och utvärdera – utvärdera arbetet med undersökningen, analysen och 
åtgärderna. Utvärdera resultatet för att kunna ta ställning till hur det har fungerat, har de kort och långsiktiga 
målen uppfyllts. Viktigt ta med erfarenheterna i nästa cykel av arbete med aktiva åtgärder. 
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Kränkande behandling 

Huvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en 
fristående skola, måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande 
behandling av barn och elever. Det innebär att varje förskola, skola och annan 
skolverksamhet ska 

• genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
• upprätta en årlig plan mot kränkande behandling 

Planen mot kränkande behandling ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för 
att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt en redogörelse 
för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande 
året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i det 
efterföljande årsplan. 

Oxelösunds kommuns riktlinjer för kränkande behandling 
På förskolorna i Oxelösund finns likabehandlingsplaner som beskriver rutiner för att utreda 
och motverka kränkande behandling.  
Enligt 6 kap. § skollagen (2010:800)/2 kap. 7 § diskrimineringslagen (2008:567) är personal 
som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för en kränkande 
behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är 
därefter skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 
att anmäla detta till rektor. Rektor är ansvarig för att skyndsamt utreda och vidta de åtgärder 
som ”skäligen kan krävas” när kränkningar förekommer samt att vårdnadshavare 
underrättas. Rektor ska skyndsamt anmäla att kränkande behandling förekommit till 
huvudmannen. Anmälan förs in på delegationslistan. 
Del 1 Anmälan 

• Anmälan fylls i av den som sett/fått kännedom om 
kränkning/diskriminering/trakasserier. Kan ta hjälp av en kollega i arbetslaget. Detta 
sker via del 1 på blankett “Anmälan om kränkande 
behandling/diskriminering/trakasserier” (Origo-min arbetsplats-blanketter-elevhälsa). 
Del 1 på blanketten fylls i och skickas via mail. Ange inga namn på denna sida då det 
är detta som sedan mailas vidare till utbildningsförvaltningen. 

• Anmälan lämnas direkt till rektor.  

Del 2 utredning  

• Utredaren fyller alltid i del 2. Här görs en bedömning av händelsen. Händelsens karaktär 
och art avgör om det bedöms som en kränkning/ trakasserier/diskriminering eller ej. Om 
det ej bedöms ha förekommit avslutas utredningen här. 

• Utredningen lämnas till ansvarig chef 

Del 3 åtgärder 
• Om bedömningen görs att det är en kränkning/trakasserier/diskriminering ska utredaren 

fylla i del 3 och 4. När ärendet är avslutat lämnas anmälningen i pappersform till rektor. 
• Vid behov informerar utredaren även pedagoger samt vårdnadshavare. Förskolan 

ansvarar för att dokumentet ska förvaras på förskolan. 
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Främjande arbete för att förhindra alla former av kränkande behandling 
På våra förskolor strävar vi efter att skapa goda och trygga relationer genom att vara 
närvarande och lyhörda pedagoger. Vi arbetar med olika pedagogiska material såsom Start, 
Stegvis, och kompisböcker. 
Vi strävar efter att vara närvarande för att vara nära barnen och sätta ord på barnens 
upplevelser. Vi lyfter det positiva och tar tag i konflikter när de uppstår. Vi arbetar med våra 
värdeord Välkomnande, Nyfikenhet, Delaktighet och Tillsammans, vilka genomsyrar vår 
utbildning. 
”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, 
flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för 
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon 
som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska 
aktivt motverkas.” (s.5, Läroplanen för förskolan 2018) 

 

1. Undersöka risker och hinder  
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: 
Efter utvärderingen som gjordes av alla pedagoger på förskolan har vi kommit fram till att vi 
fortfarande har behov av att lyfta hur vi kan arbeta mer förebyggande med kränkande 
behandling och yngre barn. Vi har under utbildningsåret arbetat förebyggande och ser bland 
annat att pedagogerna har erbjudit barnen att vistas i mindre grupper både spontant och 
planerat. Vi ser att pedagogerna strävat efter att vara både närvarande och härvarande 
tillsammans med barnen. Vi ser att det skulle vara bra att reflektera ytterligare kring 
begreppen närvarande och härvarande och kring vad det innebär att vara närvarande 
respektive härvarande pedagog. Vi behöver även skapa ett gemensamt ställningstagande på 
båda förskolorna kring begreppen.  

Alla arbetslag har tillsammans med barnen skapat egna likabehandlingsplaner efter arbete i 
respektive barngrupp. När planen har blivit färdig har den använts i både spontana och 
planerade undervisningssituationer. Pedagogerna har tillfört likabehandlingsplanerna på 
olika sätt i våra pedagogiska lärmiljöer vilket möjliggjort reflektioner tillsammans.  
Alla i arbetslaget har inte kunskap kring TAKK, vi besitter olika kompetens inom ämnet och 
använder det olika mycket tillsammans med barnen. Vi ser dock att många av pedagogerna 
använder TAKK och bildstöd i kommunikation med barnen. Vi ser även att det finns både 
TAKK och bildstöd synligt i våra pedagogiska lärmiljöer. Barnhälsogruppen har påbörjat ett 
arbete med att utveckla ett likvärdigt arbetssätt med TAKK och bildstöd. 

 

Identifierade risker och hinder: 
Arbeta förebyggande mot kränkande behandling 
Vi ser att vi pedagoger inte skapar tillräckliga förutsättningar för att fånga upp en 
kränkande behandling i barngrupperna.  
 
Arbete med TAKK och bildstöd 
Vi ser att vi pedagoger inte riktigt har nått en samsyn i vårt arbete med TAKK och 
bildstöd tillsammans med barnen. 
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2. Analysera orsaker  

Arbeta förebyggande mot kränkande behandling 
Det kan vara en risk då pedagoger kan tolka olika och kan agera olika i situationer. 

Arbete med TAKK och bildstöd 
Risken kan vara att alla barn inte får det stöd de behöver för att kunna kommunicera och 
utvecklas.  
 
 

3. Genomföra åtgärder 

Arbeta förebyggande med kränkande behandling 
• Vi skapar och implementerar tillsammans barnens likabehandlingsplan 
• Vi är närvarande och härvarande pedagoger i våra lärmiljöer 
• Vi arbetar i mindre grupper efter barnens intressen och behov 

 
o Ansvariga: Likabehandlingsgrupp, Barnhälsogrupp, alla pedagoger 
o Uppföljning: v 36, v 41, + två tider under vt. 

Arbete med TAKK och bildstöd 
• Vi skapar en gemensam bas mellan förskolorna för TAKK och bildstöd.   
• Vi använder TAKK och bildstöd i vår utbildning tillsammans med barnen. 

 
o Ansvariga: Likabehandlingsgrupp, Barnhälsogrupp, Språkgnistor, alla 

pedagoger 
o Uppföljning: v 36, v 41, + två tider under vt. 

 

 
4. Planera upp och utvärdera - utvärdera arbetet med undersökningen, analysen och 

åtgärderna. Utvärdera resultatet för att kunna ta ställning till hur det har fungerat, har de kort och långsiktiga 
målen uppfyllts. Viktigt ta med erfarenheterna i nästa cykel av arbete med aktiva åtgärder 

 

 

 

 

 


