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Innehåll:



Toredalsgårdens vision

Vi på Toredalsgårdens förskola visar hänsyn, respekt och empati för varandra. 
Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i förskolan. Ingen ska bli utsatt för 
diskriminering, trakasserier eller vara utsatt för annan kränkande behandling. 

Verksamheten ska främja barns rättigheter.
Alla i förskolan har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Vår förskola ska vara en plats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga.
Att vara olika varandra är en tillgång. Vi utvecklas genom att tänka olika och 

genom att vi har olika förutsättningar.
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Inledning

Den 1 april 2006 kom lagen mot förbud om diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Sedan 2009 regleras arbetet mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av skollagen kapitel 6. Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om 
aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder. Det är förskolans ansvar att motverka diskriminering på grund av kön, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning och 
könsöverskridande identitet. Ett interkulturellt och ett normkritiskt  förhållningssätt hjälper oss i det arbetet.

I det här dokumentet presenteras förskolan Toredalsgårdens arbete för att både främja och förebygga åtgärder mot diskriminering. Dokumentet 
är vårt verktyg i det dagliga arbetet. Det är förskolans pedagoger och övrig personals skyldighet att känna till Toredalsgårdens systematiska arbete 
för att motverka kränkande behandling och att informationen når ut till våra barn och vårdnadshavare.

Vi arbetar aktivt för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling, genom att personalen följer förskolans läroplans 
grundläggande värdering om att alla människor har lika värde.

I vårt arbete mot diskriminering och kränkningar så talar vi mycket i förskolan om normer, normbefästande och normkritik.Vi omsätter även detta 
i handling i leken, styrda aktiviteter och i  de dagliga rutinerna. 

Normer är antaganden om hur människor är och hur de borde vara. Normer är oskrivna regler och förväntningar om vad som anses positivt och 
önskvärt och vad som inte är det. En norm är svårare att synliggöra ju starkare den är och blir vanligtvis synlig först när någon bryter mot den. Det 
vanliga är dock inte automatiskt normalt, och att avvika från normer är inte en dålig sak. 
Normer kan vara diskriminerande men den största delen av de normer som möjliggör diskriminering sker inte av elakhet utan är sådana som vi 
upprätthåller utan att vi själva lägger märke till det. 
I förskolan arbetar vi mot normbefästande d.v.s. att vi medvetet arbetar för att inte förstärka de normer som finns i vårt samhälle. Normkritik 
innebär att vara kritisk mot diskriminerande normer och att ifrågasätta för att riva ner ojämlika maktförhållanden. 

Med ett normkritiskt arbetssätt banar vi väg för att alla ska bli sedda och accepterade som sig själva.



Vi bygger vår arbete för att motverka kränkande behandling  på följande lagar och skrifter
 
Diskrimineringslagen (2008:567) (http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/) 
3 kap, 1§ “Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

Skollagen (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800) 
Kapitel 6 “Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.”

Läroplan för förskolan 18  (Lpfö18) (http://www.svenskaskolan.at/wp-content/uploads/2017/02/Lpf%C3%B6-98-reviderad-2016.pdf) 
Förskolans värdegrund och uppdrag: “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. “

http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.svenskaskolan.at/wp-content/uploads/2017/02/Lpf%C3%B6-98-reviderad-2016.pdf


Definition
Lagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Med diskriminering menas att en individ inom förskolans verksamhet blir särbehandlad eller utesluten på osakliga 
grunder. 

Förbudet gäller mot:
● direkt diskriminering; att en individ missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i en 

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med nämnda diskrimineringsgrunder, 
● indirekt diskriminering; att en individ missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som ett 

neutralt, men som kan komma att särskilt missgynna denna person utifrån diskrimineringsgrunderna, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 

● trakasserier; ett uppträdande som kränker en individs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, 
● instruktioner att diskriminera; order eller instruktioner att diskriminera individ på ett sätt som avses ovan, som lämnas åt någon som står i lydnads- 

eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen, eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag,  
● annan kränkande behandling; ett beteende som inte kan förstås som avsiktliga trakasserier, men där en individs värdighet ändå kränks. 

Kränkningar kan vara:
● fysiska; genom exempelvis slag, knuffar eller genom att riva/klösa, bitas eller dra någon i håret,  
● psykosociala; genom exempelvis uteslutning, minspel, bemötande med tystnad, suckar, grimaser, menande blickar och gester,  
● textburna; genom exempelvis klotter eller lappar. Förskolan kan således inte vara ett forum för spridning av inbjudningar till barnkalas eller annan 

verksamhet dit alla barn i barngruppen ej är inbjudna. Detta är något som måste beaktas, även om vi har de allra bästa intentioner,  
● verbala; genom att håna, härma, reta, hota eller skämta på ett sätt som sårar.

Ur “Diskrimineringslagen” (DO) och “Likabehandling i förskolan” (DO, JämO, HO, HomO, BEO)



Delaktighet och ansvar
Rektor:

● Ser till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten.
● Ser till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter samt motverkar diskriminering av något slag.
● Ser till att utredning görs och åtgärder vidtas om kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer.
● Ska ta emot anmälan om kränkande behandling och informera/delge rektor denna information.

Om rektor själv är den som inte följer lagen är det verksamhetsansvarig (Barn- och utbildningskontoret) i kommunen som är ansvarig. 

Delegering
Det är rektors uppgift, eller den person som  rektor delegerat till, att se till att all personal känner till detta dokument och om möjligt även 
medverkar vid upprättandet av denna. Rektor kan delegera arbetet med planen för arbete mot kränkande behandling till någon eller några andra 
av sina anställda. De är då dennes/deras arbete att se till att planen blir känd av alla och att den används i den dagliga verksamheten samt 
revideras kontinuerligt. Ansvaret ligger dock på  rektor. 

Personal och vårdnadshavare

Alla vuxna, det vill säga personal och vårdnadshavare, i förskolan har ansvaret att se till att alla behandlas lika oavsett ålder, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck,  etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariationer. All personal, 
inklusive kökspersonal och vikarier, har också en skyldighet att följa den plan som har upprättats gemensamt och bryta ner den så att den kan 
ingå i den dagliga verksamheten samt känna till handlingsplanen för akuta situationer, om en individ på förskolan blir diskriminerad eller på 
annat sätt trakasserad. Hur vårdnadshavare ska få kännedom om och inflytande över arbetet mot kränkande behandling är ett återkommande 
arbete för biträdande förskolechef och personal på förskolan.

Barn
Arbetet med barns ansvar och inflytande och hur de upplever klimatet i sin grupp är ett återkommande arbete i alla barngrupper. Arbetet utgår 
från barnens egna tankar och åsikter och ser olika ut i varje barngrupp. Enligt läroplanen (lpfö18) utvecklar barn “sin förmåga att förstå och att 
handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande”. Barnen har därför rätt att vara med vid 
upprättandet av arbetet mot kränkande behandling, i enlighet med läroplanen. 7



Handlingsplan för akuta situationer – om det händer, hur gör vi?
Rutiner

● Rutiner för akuta  åtgärder

Alla pedagoger ska ha grundläggande kunskap om våra verksamhetsrutiner för hantering av incidenter/och eller anmälan av ärenden med 

koppling till aktuell lagstiftning..

Alla pedagoger ska kunna upprätta en incidentrapport/ta emot en anmälan.

Rektor informeras alltid omgående och  ansvarar för att ärendet omgående rapporteras till huvudman.

Originalet på incidentrapporten/anmälan finns i prorenata

En kopia lämnas till anmälaren, en kopia tas till avdelningspersonalen.

All personal känner till rutinerna kring kränkningsärende.

 Vårdnadshavare

Föräldrarna informeras på föräldramötet och vid inskolning om likabehandlingsplanen och vart all information finns för att göra en anmälan 

till huvudmannen.

Finns även papperskopia på förskolan som är synlig, alla pedagoger är insatta kring rutinerna för hur man gör en anmälan till huvudman.              

till aktuell lagstiftning.
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● Ansvarsfördelningen och arbetsgången för att utreda ärenden ska vara tydliga

- Rektor ansvarar för att händelsen utreds.

-Rektor ansvarar för att själv, och /eller genom den som rektor utser, inhämta det allsidiga underlag som krävs för att kartlägga vad som hänt.

-båda parter (barn/vuxna) ska bli lyssnade på, en och en.

-föräldrar ska kontaktas tidigt.

-samtalen med barn och föräldrar sker under sträng sekretess.

. rektor ansvarar själv för att inhämta underlag/utreda ifall personal misstänks för att ha kränkt ett barn.

● Kommunikation

-all personal informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn.

-all personal involveras i arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.

-nyanställd personal informeras om lagen och om förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling.

-föräldrarna ska ha möjlighet att kunna ta del av planen.

-vid inskolning av nya barn ska information om likabehandlingsplanen ges.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning ska ske i varje ärende, normalt inom 1-2 veckor, dock senast inom 3-4 veckor.

-varje åtgärd ska vara kopplad till ett uppföljningsdatum då åtgärden ska vara utvärderad.

-föräldrarna ska vara med/få information om när åtgärderna ska följas upp.

-uppföljning ska ge svar på frågan - behövs fler/andra åtgärder.
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Kännedom om det systematiska arbetet mot kränkande behandling

Nyanställda
Nyanställda informeras om skollagen och diskrimineringslagen samt läroplanen som likabehandlingsplanen bygger på. Detta görs av biträdande 
rektor eller den person som biträdande rektor delegerat uppgiften till. Det är pedagogernas uppgift att sätta in den nyanställde i hur man arbetar 
konkret med likabehandlingsplanen.

Vårdnadshavare
Vid inskolningen av barn och vårdnadshavare presenterar den ansvarige pedagogen likabehandlingsplanen och uppmärksammar särskilt till vem 
vårdnadshavarna ska vända sig om de upplever att de själva, deras barn, andra barn eller familjer, utsätts för diskriminering eller annan 
kränkande behandling av barn eller personal på förskolan.
● Vårdnadshavare som upplever att egna eller andras barn behandlas på ett kränkande sätt av andra barn ska uppmanas att ta kontakt med 

pedagogerna på den egna avdelningen. 
● Vårdnadshavare som anser att de eller deras barn utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling av personal på förskolan 

ska genast kontakta biträdande rektor som vidtar åtgärder för att detta genast upphör. 
● Vårdnadshavare som anser att de inte får gehör eller stöd för sin uppfattning vänder sig till rektor. 

Information om likabehandlingsplanen ska dessutom delges på föräldramöten av rektor eller pedagoger.  



Värdegrunden i Läroplanen och i Toredalsgårdens  arbete mot kränkande behandling
Att förskolan vilar på en demokratisk grund upprepas flera gånger i läroplanen för förskolan och där påpekas även vikten av att barnen utvecklas till 

ansvarskännande medborgare i vårt mångkulturella Sverige. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som i samarbete tillsammans med hemmen ska ge 

varje barn möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Att ge barnen förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande uttryck eller funktionsnedsättning (de sju diskrimineringsgrunderna), och respekt för allt levande och 

omsorg om sin närmiljö är viktiga kunskaper som vi tillsamman ska ge barnen.

Handlingsplanen mot kränkande behandling är ett levande dokument på Toredalsgårdens  förskola och den genomsyrar verksamheten på avdelningarna. Vi 

arbetar för att ständigt vara medvetna om hur vi presenterar de sju diskrimineringsgrunderna för barnen t.ex. i bilder, sagor och sånger. Vi uppmärksammar 

även flera olika dagar under året som en del av vårt arbete mot diskriminering som ex. internationella dagen för handikapp, modersmåls dagen och Down 

syndrom dagen. Vi utgår alltid från att alla barn på Toredal  är kompetenta och kunniga och vi ser till barnens intressen, vilja och kompetens inte deras ålder. Vi 

lyfter fram fördelar med att vara olika och att tänka annorlunda. Vi leker i olika grupp -konstelationer så att alla får prova på att vara ledare.Vi delar in oss i 

mindre grupper så att alla lättare kan komma till tals. Vi genomför trygghetsvandringar i våra miljöer för att alla ska få känna trygghet och medbestämmande. 

Åtminstone i lekens värld måste alla få vara allt!
På Toredalsgårdens förskola väljer vi att arbeta normkritiskt, d.v.s. att vi aktivt försöker utmana de samhällsnormer som kan upplevas begränsande, för att ge 

barnen på förskolan större möjligheter och fler rättigheter när de utvecklar sitt jag. Några av de metoder vi använder i vårt normkritiska arbetssätt är att vi 

uppmuntrar barnen att leka icke stereotypa lekar och att personalen påminner varandra när vi gör uttalanden eller handlar på ett sätt som förstärker 

traditionella könsroller. Vi gör inga antaganden om vad barnen vill leka med utifrån deras kön och försöker även att undvika att benämna barnens kläder med 

ord som förstärker könsrollerna.Vi använder barnens namn vid tilltal istället för att säga pojkar/flickor. Vi skapar miljöer där vi kan leka normöverskridande 

lekar.Vi beställer och läser regelbundet böcker som överskrider normen, t.ex om olika familjer, olika etniska bakgrunder m.m.

“Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa 
värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om 
vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö18))
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Aktiva åtgärder mot kränkande behandling

Alla som går i förskolan ska känna sig trygga. Alla barn ska ha lika 
rättigheter och möjligheter. Vi på förskolan måste därför noga planera 
arbetet så att inget barn (eller vuxen) blir sämre behandlad än någon 
annan. Ingen ska bli diskriminerad på grund av någon av de 7 
diskrimineringsgrunderna.

Vi på förskolan måste skriva texter för att beskriva hur vi arbetar mot 
diskriminering året runt. Arbetet ska vara aktivt. Det ska pågå hela 
tiden. Det kallas för aktiva åtgärder. Det handlar inte om att åtgärda 
problem, som redan inträffat. Det handlar om att förebygga nya 
problem.

Vi kommer att ta fram, följa upp och utvärdera rutiner för att förhindra 
att trakasserier sker. 
Så här går arbetet till i korta drag att vi:
● undersöker genom bl.a. observationer vad som behöver 

åtgärdas
● analyserar hur vi ska gå vidare med de problemområde vi 

funnit
● arbetar med att åtgärda problemområdet
● följer upp och utvärderar det utförda arbetet
● dokumenterar alla delar av arbetet

Det här arbetet är konstant fortgående.



 Stödfrågor
                                   Hur gick undersökningen av risker och hinder? Vilken analys gjorde ni? Vad har ni gjort för åtgärder? Vilka åtgärder planerar ni att göra? Hur har ni samverkat med elever och anställda?

Undersöker möjliga risker eller hinder                                                       Undersök verksamheten genom att ställa frågor i ex. intervjuer, enkäter, samtal. Leta efter risker för diskriminering.

Vi upplever att det finns barn i gruppen som tar för sig för mycket. Då är det lätt att vissa barn står tillbaka och får därmed inte samma möjligheter.

Analysera orsaker                                                                                                        Varför ser det ut som det gör? Vad för risker och hinder finns det? Var kommer de ifrån? Vad beror de på?

Vi pedagoger har ansvaret för att alla barn får tillgång till aktiviteter utefter sina förutsättningar

Genomföra åtgärder     När är åtgärden klar? Vem ansvarar?                                                                                      Vad kan vi göra åt de risker vi funnit? Hur kan vi undanröja hindren?

Vid val av aktiviteter använder vi bilder som stöd. Vi låter olika barn välja först och delar på barn så att andra får komma till tals. Vi uppmuntrar till att byta och 
prova olika aktiviteter och att leka med andra kompisar. Trygghetsvandringen i mindre grupp är viktig! Här får alla säga vad de tycker om att leka och berätta 
om de känner trygghet/ otrygghet i miljöerna.

Följa upp och utvärdera                      Hur gick det? Lyckades vi undanröja hinder? Om vi inte lyckades, var tog det stopp? Vad ska vi göra åt det? Långsiktiga eller kortsiktiga mål? Hur kan vi fortsätta?

Vi följer upp detta under vår reflektionstid. Samtidigt diskuteras nya dilemman som dykt upp och måste åtgärdas.

Systematisk plan mot kränkande behandling                                                                                                                                                           



 Stödfrågor
                                   Hur gick undersökningen av risker och hinder? Vilken analys gjorde ni? Vad har ni gjort för åtgärder? Vilka åtgärder planerar ni att göra? Hur har ni samverkat med elever och anställda?

Undersöker möjliga risker eller hinder                                                       Undersök verksamheten genom att ställa frågor i ex. intervjuer, enkäter, samtal. Leta efter risker för diskriminering.

Analysera orsaker                                                                                                        Varför ser det ut som det gör? Vad för risker och hinder finns det? Var kommer de ifrån? Vad beror de på?

Genomföra åtgärder     När är åtgärden klar? Vem ansvarar?                                                                                      Vad kan vi göra åt de risker vi funnit? Hur kan vi undanröja hindren?

.

Följa upp och utvärdera                      Hur gick det? Lyckades vi undanröja hinder? Om vi inte lyckades, var tog det stopp? Vad ska vi göra åt det? Långsiktiga eller kortsiktiga mål? Hur kan vi fortsätta?

Systematisk plan mot kränkande behandling                                                                                                                                                           



Vi hoppas att vi alla på Toredalsgårdens förskola, barn, 
vårdnadshavare, personal och alla andra besökare, 

tillsammans kan arbeta för ett mer öppet, kärleksfullt och 
tillåtande klimat så att våra barn får utvecklas till trygga 

individer med framtidstro. 


