
 

 
 

Närlunda 1-5 år 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

        

 

 

LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT 

KRÄNKANDE BEHANDLING 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASTSTÄLLD 

2018-11-30 

 

 

Anna Ekblom 

förskolechef 



Förskolans demokratiuppdrag – värdegrunden i förskolan 

 
Citat från Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 

 

Grundläggande värden 

”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 

verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö.  

 

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 ska hålla levande i arbetet med barnen.  

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 

och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar 

sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga 

förebilder.  

 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 

verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 

grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska 

delta i samhällslivet”. 

 

Förståelse och medmänsklighet 
”Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.  

 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 

människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens 

välbefinnande och utveckling. Inget barn ska 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. 

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt reflektera över och dela sina tankar om 

livsfrågor med andra ska stödjas.  
 
Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 

förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje 

människa oavsett bakgrund”. 

 



Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever 
 

Från 2009-01-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering av barn och elever 

(SFS 2008:567). Dessutom gäller Skollagen kap. 6 om åtgärder mot kränkande 

behandling. Lagens syfte är att förtydliga förskolans och skolans ansvar när det 

gäller alla barns trygghet i förskolan och skolan. Det innebär att diskriminering 

på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 

förbjuds i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning. Lagen ställer även skärpta krav på att 

förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Den 

anger en skyldighet att utreda omständigheter när det kommit till personalens 

kännedom att ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller annan 

kränkande behandling. Det handlar om barns mänskliga rättigheter och om att 

förverkliga FN:s barnkonvention i förskolan. 

 

 

Definitioner 

 

Vi har valt att använda de definitioner som anges i Skolverkets Allmänna råd 

2012. 

 

Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden 

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 eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning,funktionshinder, 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. För att 

underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella 

trakasserier i begreppet trakasserier. 

Med diskrimineringsgrunden 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 diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt 

eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

Med funktionshinder 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. 

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan 

att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett 

barns eller en elevs värdighet. 

Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning 

än förskola som regleras i skollagen. Med barn menas den 

som deltar i eller söker till förskolan eller annan pedagogisk 

verksamhet enligt 25 kapitlet skollagen. 

Huvudman: Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, 

dvs. den ansvariga kommunala nämnden eller styrelsen 

för fristående verksamheter. I diskrimineringslagen används 

begreppet utbildningsanordnare men i den här skriften används 

begreppet huvudman oavsett vilken lagstiftning det rör sig om. 

 

 

Vår likabehandlingsplan består av två delar, dels en del som beskriver vårt      

främjande och förebyggande arbete dels en del som beskriver hur vi agerar när 

vi upptäcker att kränkningar sker. Planen gäller och omfattar alla verksamheter 

inom Närlundas förskolor. All personal ska aktivt ta avstånd från all form av 

diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

 

 



Målsättning 

 Genom ett aktivt förhållningssätt se varje barn som en egen individ. 

 Alla på förskolan ska kunna känna arbetsglädje, trivsel, trygghet, 

självförtroende och ansvar. 

 Vi ska skapa ett klimat där ingen accepterar kränkande behandling. 

 Föräldrar ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på 

förskolan. 

 Alla ska möta sina medmänniskor så som de själva vill bli bemötta. 

 

Hur främjar, förebygger och upptäcker vi kränkande behandling? 
 
  Främjande insatser                             Ansvariga 

I det pedagogiska arbetet ingår att 

kontinuerligt arbeta med förhållningssätt, 

etik och värdegrund.  

 

Alla på förskolan ska föregå med gott 

exempel utifrån förskolans 

demokratiuppdrag. 

 

Personalen arbetar medvetet för att 

motverka kränkande behandling, till 

exempel genom att inte tillåta nedsättande 

miner, kommentarer och suckar, barn-

barn, vuxen-barn. Vi accepterar inte 

repliker som ”Vi bara skojar…”. 

 

Vi arbetar främjande genom att stärka 

barnens självkänsla och självtillit och att 

samtala mycket om vad respekt och 

ansvar innebär. 

 

All personal som vistas i förskolan ska ha 

tagit del av likabehandlingsplanen/ plan 

mot kränkande handling. 

 

I början på höstterminen delas 

likabehandlingsplanen/plan mot 

kränkande handling ut. 

 

På föräldramöten varje höst informeras 

om likabehandlingsplanen/plan mot 

kränkande handling.  

Förskolechef/Arbetslaget 

 

 

 

All personal på förskolan 

även köks-, städ- och 

vaktmästarpersonal 

 

Arbetslaget 

 

 

 

 

 

 

Arbetslaget 

 

 

 

 

Förskolechef 

 

 

 

Arbetslaget/Förskolechef  
 

 

 
Arbetslaget 

 



Vid inskolning av nytt barn delas planen 

ut. 

 

Likabehandlingsarbetet tas upp på varje 

utvecklingssamtal och vid behov 

tillsammans med barn och 

vårdnadshavare. 

 

Likabehandlingsarbetet är en stående 

punkt på verksamhetsträffar. Klimat i 

gruppen, hur mår våra barn är punkter 

som ska diskuteras. 

 

Personal och barn samtalar regelbundet 

om trivselregler och om hur man är en bra 

kompis. 

 

Vi uppmuntrar positivt beteende. 

   

 

I början på läsåret träffas kommunens 

likabehandlingsgrupper för gemensam 

fortbildning. 

 

Lyhörda, närvarande och delaktiga vuxna 

under barnens hela dag på förskolan 

 

Förebyggande insatser 
Likabehandlingsplanen utvärderas i slutet 

på vårterminen. Barn och föräldrar deltar 

genom samtal, intervjufrågor och ev 

enkäter. Resultatet ligger till grund för 

nästa års likabehandlingsplan/plan mot 

kränkande handling 

 

Vi har observanta och agerande vuxna 

under hela dagen med god vuxentillsyn 

både inomhus och vid utevistelse. 

 

Arbetslaget 

 

 

Arbetslaget 

 

 

 

 

Arbetslaget/ 

Förskolechef 

 

 

 

Arbetslaget 

 

 

 

Förskolechef/Arbetslaget 

 

 

Arbetslaget/förskolechef 

 

 

 

Arbetslaget 

 

 

 

Arbetslaget 

 

 

 

 

 

 

Arbetslaget 

 
 

 

 



Vårdnadshavares delaktighet och ansvar 

 

 

 Vårdnadshavare har ett stort ansvar. Om förskola och hem klart tar 

avstånd från diskriminering och kränkande behandling får detta en stor 

inverkan på barnen. Prata med ditt barn om mobbning eller annan 

kränkande behandling. Är någon i barngruppen utsatt? Är någon ensam 

och utfryst? Ta kontakt med personalen om barnet berättar för er om 

något de känner oro för.  

 

 Om ditt barn känner sig utsatt på något sätt kontakta alltid personal på 

förskolan, förskolechef eller barnhälsoteam.  

 

 Grundläggande för oss är att bygga goda relationer med vårdnadshavare 

och barn. 

 

 Vårdnadshavarna är barnens viktigaste resurser! 

 

 Vi ser olikheter som en tillgång - att vi inte alltid tycker, känner eller 

tänker lika men att vi respekterar varandra ändå. Mångfald är berikande 

för en grupp. Det är viktigt att vara införstådd med att det enskilda barnet 

är en del av en grupp. 

 

 

 
Vad gör vi på förskolan om någon ändå blir utsatt?  

 
               Arbetsgång                                   Ansvariga      

När någon i arbetslaget 

uppmärksammar eller får vetskap om 

att något barn kan vara utsatt för 

kränkande behandling utreds det vad 

som hänt.  

 

Samtal hålls snarast med berörda barn. 

Samtalen bör vara raka, konkreta och 

lösningsinriktade. Vid samtalen 

tydliggör vi att den kränkande 

behandlingen måste upphöra. 

Ingenting annat accepteras. 

 

 

Arbetslaget 

 

 

 

 

 

Arbetslaget 

 

 

 

 

 

 

 



Vi gör en bedömning av läget och 

försöker lösa den uppkomna 

situationen samt samtalar med 

vårdnadshavare. 

 

Förskolechef informeras. 

 

Förskolechefen anmäler till 

huvudmannen.  

 

Om vi bedömer att det krävs 

ytterligare uppföljning fyller vi i 

blanketten ”Kränkande behandling” 

(som bl a finns i blankettarkivet på 

Intranätet). Ytterligare kontakt med 

vårdnadshavarna. 

 

Dokumentation och uppföljning sker 

fortlöpande där datum, beskrivning av 

iakttagelser, vidtagen åtgärd, ansvarig 

för åtgärden samt när uppföljning ska 

ske antecknas. 

 

Om problem kvarstår kallar 

förskolechef till träff med 

vårdnadshavare, personal och t ex 

specialpedagog och kurator. Då följer 

blanketten med och den används sedan 

för fortsatt dokumentation i arbetet. 

Alla vidtagna åtgärder antecknas på 

blanketten. 
 
Huvudmannen informeras. 

 

Kvarstår problemen ändå kontaktas 

Barnhälsoteamet, socialtjänst och/eller 

polismyndigheten. 

 

Om en vuxen kränker ett barn 

överlämnas ärendet omedelbart till 

förskolechef. 

Arbetslaget 

 

 

 

 

Arbetslaget 

 

Förskolechef 

 

 

Arbetslaget 

 

 

 

 

 

 

Förskolechef 

 

 

 

 

 

Förskolechef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolechef 

 

 

 

 

 

                                     


