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Inledning 

Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i 

förskolan. Sedan 1 jan 2009 regleras detta skydd av Diskrimineringslagen och 

Skollagen. Enligt förskolans läroplan ska dessutom förskolan verka för en demokratisk miljö, 

som hävdar allas lika värde. 

I vårt arbete har vi använt oss av en handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan 

mot kränkande behandling ”Förebygga diskriminering och kränkande behandling”, som är 

utformad av DO (diskrimineringsombudsmannen), BEO (barn och elevombudet) och 

Skolinspektionen.  

Diskrimineringslagen 2008:567  

Lagändring från 1/1 2015 

Ny form av diskriminering införs som en form av diskriminering. Det nya 

diskrimineringsförbudet kompletterar de befintliga diskrimineringsförbuden i lagen på grund 

av funktionshinder. Genom lagändringen ersätts begreppet funktionshinder genomgående 

med funktionsnedsättning. 

 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. 

 

Skollagen 2010:800 6 kap 8§ 

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever. Planen skall innehålla 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 efterföljande års plan.  

Lpfö 98/10  Förskolans värdegrund och uppdrag 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan 

syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 

förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 

hålla levande i arbetet med barnen.                                                                                                                                   
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Definitioner av de olika begreppen i planen 

Definition av diskriminering 

Diskriminering är när ett barn blir särbehandlat eller sämre behandlat än andra barn på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.  

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att 

ett barn behandlas sämre än andra barn. Man kan också diskriminera genom att behandla 

alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. 

1 kap. 
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 
 
4 § I denna lag avses med diskriminering 
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre 
än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 
situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 
könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 
eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning 
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har 
ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för 
att uppnå syftet, 
3. Bristande tillgänglighet: att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att 

sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 

Definition av trakasserier och kränkande behandling 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att barnets värdighet kränks. 

Exempel på detta kan vara: 

Fysiska (slag, knuffar) 

Verbala (hot, svordomar, öknamn) 

Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 

Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier) 
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Trakasserier 

Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har 

samband med någon diskrimineringsgrund. 

Både vuxna och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier eller kränkande behandling.  

Barn eller vuxen behöver inte haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering 

eller trakasserier. Det är effekten som avgör. 

Förskolans pedagoger kan behöva tillrättavisa ett barn för att skapa en god miljö för hela 

barngruppen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om 

barnet ifråga kan uppleva det som kränkande. Tydlig gränssättning ger barnen trygghet. 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  

Förskoleverksamhet  

 

Ansvariga för planen  

Förskolechef: Marie Sturehed, specialpedagog Eva Jonsson 

Nyckelpersoner: Pernilla Ståhl, Maria Bjerke och Helen Danielsson 

Pedagogerna på förskolan 

 

Vår vision  

         ”En förskola för alla där kunskap och människor växer” 

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande 

behandling. Alla barn ska varje dag bli sedda och positivt bekräftelse och få de bästa 

möjligheter till utveckling och lärande. 

 

Planen gäller från  

2015-11-01 

 

Planen gäller till  

2016-10-31 

 

Barnens delaktighet  

Barnen har varit delaktiga i planen genom barnintervjuer, detta för att varje barn ska kunna 

göra sin röst hörd. Det handlar om att fånga upp barnens vardag. Samtala med barnen om 

hur man ska vara mot varandra, vilket vi gör under förskolans hela dag. Barnen får vara med 

och bestämma genom pictogram och bilder på barnen som ska välja aktivitet. Vi använder 
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oss även av ”känslobollar”, dramalek där barnen själva får berätta hur de själva upplever 

olika känslor.  

 

Vårdnadshavarnas delaktighet  

Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten på förskolan, då viktiga erfarenheter 

om barnets dag kan ges av pedagogerna. Vi erbjuder föräldraråd och föräldramötet då 

Likabehandlingsplanen presenteras och diskuteras. 

 

Personalens delaktighet  

Värdegrundsfrågor diskuteras under olika mötesforum. Likabehandlingsarbetet ingår i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Förankring av planen  

Pedagogerna presenterar Likabehandlingsplanen på föräldramöten samt diskussioner på 

föräldrarådet. Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på förskolan. 

Utvärdering 

Beskrivning av hur föregående års plan har utvärderats  

Under studiedagen i maj 2016 utvärderas likabehandlingsplanen i arbetslaget. Vi utgår från 

den årliga föräldraenkäten (attitydundersökningen) som tar upp frågor kring barnets vistelse 

i förskolan. Arbetslaget utvärderar planens mål genom reflektioner och diskussioner. 

 

Delaktiga i utvärderingen av föregående års plan  

Arbetslaget på förskolan har varit delaktiga i utvärderingen av föregående års plan. 

 

Årets plan ska utvärderas senast  

2016-05-24 

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas  

Vi utgår från den årliga föräldraenkäten (attitydundersökningen) som tar upp frågor kring 

barnets vistelse i förskolan. Likabehandlingsplanen ligger som grund för frågorna.  

 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas  

Förskolechef: Marie Sturehed  

 

 



5 

 

 

Främjande insatser 

Främja likabehandling oavsett kön 

 En pedagogisk miljö som främjar där flickor och pojkar kan bredda sina erfarenheter 

och utveckla sina förmågor och intressen utan att bli hämmade av traditionella 

könsmönster. 

Vi har ett genomtänkt genustänk i vårt dagliga arbete i verksamheten och får metodstöd av 

en genuspedagog. Vi som pedagoger strävar efter att erbjuda bilderböcker, lekmaterial, 

lekar mm. som bryter mot de traditionella könsmönstren. Alla barn erbjuds samma 

lekmaterial. Barnen ges samma talutrymme oavsett kön. 

 

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning 

 Barnen ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till 

olika religioner. 

Vi uppmärksammar och möter barnens nyfikenhet och frågor samt uppmärksammar 

traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna.  

En mångkulturell almanacka ska köpas in till arbetslaget. 

 

 

Främja goda kamratrelationer, lika och olika 

 En pedagogisk miljö som främjar att alla barn ska få känna sig trygga och trivas i 

förskolan samt slippa bli föremål för övergrepp och kränkande särbehandling. 

Genom att vi som pedagoger är goda förebilder visar vi på hur man umgås och respekterar 

andra. Under dagen delas barnen i mindra grupper på förskolan då vi läser barnböcker, 

använder dramalekar, sånger, rim & ramsor där empati och respekt stimuleras. Vi 

uppmuntrar barnens styrkor. Vi arbetar för att skapa goda kamratrelationer och vi 

uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. 

 

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck 

 En pedagogisk miljö som skapar förutsättningar för att barnen kan utveckla sina 

förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. 

Förskolans verksamhet och material anpassas efter barngruppens intressen. Vi tar hjälp av 

barnböcker vilka inte begränsas av stereotypa könsroller. 
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Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet 

 En pedagogisk miljö som tar vara på och respekterar barnens olika kulturer och 

värderingar. 

Vi tar hjälp av olika barnböcker som speglar olika kulturer och värderingar. På förskolan 

sjunger vi sånger från olika kulturer. Därtill tar vi vara på olika traditioner såsom mat, seder 

mm.  Vi uppmärksammar och möter barnens nyfikenhet och frågor. 

Vi ser alla barn och vuxna i förskolan som en tillgång när det gäller språk och kulturell 

bakgrund. 

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning  

 En pedagogisk miljö som anpassar sin verksamhet med hänsyn till barnens olika 

förutsättningar och utformar den så att alla barn kan delta på sina villkor i de olika 

aktiviteterna.  

Vi samtalar med barnen om att vi kan vara olika men att alla är lika mycket värda. Vi tar 

hjälp av barnböcker vilka visar på att alla är lika mycket värda. 

 

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning 

 En pedagogisk miljö som synliggör och bejakar olika familjekonstellationer i 

verksamheten, och inte bara den heterosexuella familjen. 

Vi tar hjälp av barnböcker vilka speglar olika familjekonstellationer samt samtalar med 

barnen om att familjer kan se olika ut. 

 

Främja likabehandling oavsett ålder 

 En pedagogisk miljö som främjar att förutsättningar skapas för att barnen ska 

utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar 

som baseras på ålder. 

Vi anpassar aktiviteterna på förskolan för att utmana barnen. Vi delar upp barnen i mindre 

grupper utifrån barnens behov och för att barnen ska bli deras bästa JAG. 

 

Uppföljning av ovanstående mål 

Uppföljning av ovanstående mål sker genom det systematiska kvalitetsarbetet 2015- 2016. 

Ansvarig  
Alla pedagoger på förskolan 
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Datum när det ska vara klart 
2015-10-31 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 

Samtal och barnintervjuer samt diskussioner kring olika frågeställningar i arbetslagen. 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen  

Föräldrarna har involverats genom utvärdering - Attitydundersökningen Linköpings kommun. 

Samverkan med föräldrar sker dagligen genom lämning & hämtning, vi använder den dagliga 

kontakten med föräldrarna till att föra kontinuerliga samtal om barnets trivsel, utveckling 

och lärande. Pedagogerna har också utvecklingssamtal med barnets föräldrar.  Samverkan 

sker också genom föräldramöten, trivselaktiviteter och föräldraråd. 

 

Hur pedagogerna har involverats i kartläggningen 

Diskussioner i arbetslagen kring likabehandlingsfrågor som förhållningssätt, bemötande och 

samspel. Vi använder utvärderingsmaterialet KUL- Kvalitetsutveckling i Linköpings förskolor i 

det systematiska kvalitetsarbetet under verksamhetsåret. 

Resultat och analys 

Attitydundersökningen Trivsel & trygghet 

Resultatet visar att de allra flesta föräldrarna i Sturefors känner att deras barn trivs på 

förskolan och att de känner sig välkomna. Föräldrarna upplever att det finns någon som de 

kan vända sig till med frågor eller vid problem och de känner sig lugna och trygga under 

dagen när barnen är på förskolan. Vi kan se att det finns förbättringsmöjligheter när det 

kommer till den dagliga informationen på förskolan. För att ta reda på vad det är för 

information som föräldrarna saknar, kan den här frågan lyftas på föräldramötet.  
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Förebyggande åtgärder  

 Ingen ska känna sig eller bli kränkt på förskolan oavsett kön, könsidentitet, 

könsuttryck eller sexuell läggning. 

Medvetna pedagoger som observerar barnens aktiviteter/ intressen och stärker barnens lika 

värde oavsett kön. Vi tillhandahåller material som främjar olika lekar oavsett kön. Vi 

möblerar om så att det blir rum i rummen. 

 Ingen ska känna sig eller bli kränkt på förskolan oavsett religion, annan 

trosuppfattning eller etnisk tillhörighet. 

Medvetna pedagoger som pratar med barnen om olika livsvillkor. Vi möter barnens frågor 

och funderingar. 

 Ingen ska känna sig eller bli kränkt på förskolan oavsett funktionsnedsättning. 

Medvetna pedagoger som tar tillvara barnets olika förutsättningar och behov. Vi stärker alla 

barns värde. 

 Ingen ska känna sig eller bli kränkt på förskolan oavsett ålder. 

Medvetna pedagoger som arbetar för att barnet ska ta ett ansvar för sig själv och för 

samvaron i gruppen. Vi delar in barnen i olika grupper och aktiviteter där deras intressen och 

behov är i fokus. 

 Vi ska förebygga kränkningar och skapa lugn i barngruppen. 

Medvetna pedagoger som arbetar för att barnen ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för 

sina egna handlingar och för förskolans miljö. Vi arbetar med grundverksamheten i förskolan 

som empati, respekt, talutrymme - alla människors lika värde. 

Uppföljning av ovanstående mål 

Uppföljning av ovanstående mål sker genom det systematiska kvalitetsarbetet 2015- 2016. 

Ansvarig 
Alla pedagoger på förskolan 

Datum när det ska vara klart 
2015-10-31 
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Rutiner för akuta situationer  

Policy 

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i 

förskoleverksamheten. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Pedagogerna håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.  

Pedagoger som barn och föräldrar kan vända sig till. 

Pedagoger på avdelningen, Specialpedagog och förskolechef. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn  

Kartläggning av situation i arbetslaget. Specialpedagog, förskolechef och skolområdeschef 

informeras och en åtgärdsplan upprättas. Föräldrar till både barnet som kränkt och barnet 

som blivit kränkt kontaktas. Berörd personal samt förskolechef och specialpedagog utreder 

och stödjer de inblandade att lösa konflikten genom att samtala med berörda.  

Förskolechef, specialpedagog samt pedagoger genomför: 

Strukturerade, enskilda samtal med de inblandade och dess vårdnadshavare. Stödsamtal 

med den kränkta. Uppföljande samtal med den/de som kränkt och dess vårdnadshavare, för 

att kontrollera att kränkningarna upphört. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

Barn, förälder eller annan vuxen påtalar kränkningen för förskolechef, specialpedagog, 

arbetslaget eller annan vuxen. Ärendet hänförs till förskolechef och specialpedagog som 

utreder och analyserar kränkningen. Alla inblandade ska få möjlighet att yttra sig. Bedöms 

kränkningen som allvarlig dvs. är kränkningen att betrakta som en brottslig handling ska 

förskolechefen anmäla detta till skolområdeschef. 

Rutiner för uppföljning 

Förskolechefen har ansvar för uppföljande samtal med alla inblandade, för att kontrollera att 

kränkningarna har upphört. Tidpunkt för detta bestäms tillsammans med berörda parter. 

Rutiner för dokumentation 

Förskolechef, specialpedagog samt arbetslag dokumenterar kontinuerligt situationer i 

verksamheten samt samtal under händelseförloppet. Det som dokumenterats diarieförs 

enligt gällande regler. 

Ansvarsförhållande 

Förskolechef Marie Sturehed ansvarar vid akuta situationer. 

 

 


