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Inledning/bakgrund för likabehandlingsplanen 

När vi började arbetet med att revidera vår likabehandlingsplan upplevde vi 

att den kändes tung, tråkig och stel. Vi reflekterade kring olika begrepp och 

hade tur att få lite handledning kring detta och hur vi ville att vår plan 

skulle se ut. Vi enades snabbt om att den skulle vara mer levande och vi vill 

äga den. Det skall inte bara vara något fint dokument som hänger där för 

att vi måste ha en plan. Det är något vi jobbar med dagligen på olika sätt och 

när vi diskuterar och reflekterar blir den mer levande. Det är också viktigt att 

ALLA i personalgruppen är delaktiga och givetvis även barn och familjer 

inom vårt kooperativ. Det är viktigt för oss att vårt arbete märks i vardagen 

och inte bara genom fina dokument som hänger på väggarna.  

Syftet med likabehandlingsplanen är att skydda barn mot kränkningar av 

deras värdighet. Kränkningar kan förekomma i form av diskriminering, 

trakasserier eller genom kränkande behandling vilket diskrimineringslagen 

och skollagen förbjuder (skolverket, 2012). 

Vår uppgift i förskolan är att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s 

barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. 

Skollagen och diskrimineringslagen krav på likabehandlingsplan är till för 

att ge barnen en trygg, säker och positiv vardag i förskolan där alla skall 

respekteras för den de är. All personal inom förskolan skall främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling. De mänskliga rättigheterna är den värdegrund som skall vara 

basen i arbetet med förskolan likabehandlingsplan och skall prägla den 

pedagogiska verksamheten. Målet med likabehandlingsplanen är att alla 

inom förskolan ska ha förståelse för ”den andre”, att vi är olika men lika 

mycket värda (Svaleryd & Hjertson, 2012).  

Här har vi i personalgruppen lyft: Vad är kränkande behandling för oss? 

Hur upplever vi olika situationer? Vi har reflekterat över olika situationer i 

förskolan, matsituationer, leksituationer, kränkningar mot barn och 



kränkningar mot kollegor. Vi kan påminna varandra och jobba med detta 

varje dag.  

Definitioner och begrepp: 

Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt av 

något skäl i samband med diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsgrunderna är: 

- Kön, kvinna eller man 

- Etnisk tillhörighet, en persons nationella etniska ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande 

- Religion eller annan trosuppfattning, annan trosuppfattning 

innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband med 

en religiös åskådning, till exempel buddism eller ateism 

- Funktionsnedsättning, nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga som uppstår i mötet med omvärlden 

- Könsöverskridande identitet eller uttryck, transpersoner, människor 

som tidvis eller alltid bryter mot samhällets normer och 

föreställningar om hur kvinnor och män förväntas se ut och vara 

- Sexuell läggning, hetero, homo, eller bisexuell läggning och vem 

personen har förmåga att bli attraherad av 

- Ålder, levnadslängd (Svaleryd & Hjerson 2012) 

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan. För att det skall röra sig om diskriminering ska 

missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att det 

tillämpas en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som i praktiken missgynnar ett barn utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 

Likabehandling innebär att alla barn ska behandlas så att de har olika 

rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon 

diskrimineringsgrund. Det innebär att alla barn skall behandlas lika. 



Trakasserier är uppträdande som kränker någons värdighet och har 

samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.  

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker barns värdighet 

utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen (Skolverket 

2012). 

Här har vi stannat upp igen i reviderings arbetet och reflekterat över vilka 

våra diskrimineringsgrunderna är, känner vi till dom ? Vad säger de till oss 

och hur kan vi tänka när vi jobbar i förskolan? 

Bofinkens vision/policy 

På Bofinkens förskola skall alla barn och vuxna känna sig trygga och lika 

mycket värda. Vi ser olikheter som en tillgång för utveckling. Med läroplan 

som grund och vår vision ” en fantastisk dag varje dag” förstärks 

inställningen till att alla har rättighet att bli behandlade som individer på 

lika villkor. Personalens inställning enligt vår vision och våra kärnvärden 

(som vi tillsammans med föräldrarna tagit fram) är att jobba engagerat, 

professionellt, harmoniskt och busigt. Detta ska ge en trygg och 

stimulerande verksamhet för alla.  

Beskrivning av verksamheten  

Bofinkens förskola är ett föräldrakooperativ. Förskolan består av 2 

avdelningar; Polarn och Pysslingen. Totalt finns det 33 barn i huset. Det 

jobbar 7 personal i huset; 3 på varje avdelning och 1 i köket.  

Förskolan leds av rektor.  

Ansvarsfördelning 

Det är rektorns ansvar att:  

- All personal och barn känner till likabehandlingsplanen  

-  Vårdnadshavare känner till likabehandlingsplanen  

-  Det bedrivs ett aktivt arbete med likabehandlingsplanen  

-  Barn och pedagoger har en god utbildningsmiljö  

Det är pedagogernas ansvar att:  



-  Aktivt arbeta med barnen om värdegrunden enligt Lfpö - 18  

-  Informera föräldrar om likabehandlingsplanen genom t.ex 

föräldramöten  

Hur har pedagoger, barn och vårdnadshavare varit delaktiga i att ta fram 

planen?  

Under hösten 2016 upprättades en ny likabehandlingsplan. 

Likabehandlingsplanen revideras varje år. Vi har haft pedagogmöten under 

hösten där värdegrundsfrågor lyfts och diskuterats. Vi har tittat på andra 

förskolors godkända likabehandlingsplaner.  

Vt 2018 fick vi handledning i vårt revideringsarbete med 

likabehandlingsplanen. En special pedagog student handledde oss i hur vi 

ville att vår likabehandlingsplan skulle se ut. Vi ville känna att vi ”äger” 

den och att det inte bara är ett dokument som hänger där. 

Vårdnadshavare har varit delaktiga genom diskussioner kring 

värdegrundsfrågor på föräldramöten.  

Ht-2019 reflekterade föräldrar och pedagoger över våra fyra kärnvärden 

vilket resulterade i en fin tavla i hallen. 

 

Barnen har varit delaktiga i arbetet genom det värdegrundsarbete som sker 

på avdelningarna.  

  



Främjande arbetet – Att stärka positiva förutsättningar för likabehandling 

enligt alla diskrimineringsgrunderna  

Främjande arbete i förskolan  

- Vi har en aktiv diskussion om vårt förhållningssätt på pedagogmöten samt 

på avdelningarnas planeringstid.  

- Vi arbetar för att alla som vistas på Bofinken skall känna trygghet. Vi vill 

ha en miljö som ser till alla människors lika värde.  

- Vi arbetar hela tiden med att försöka utmana de normer som finns genom 

att vara öppna och fördomsfria.  

- Vi har nolltolerans mot kränkande beteende. Vi visar tydliga gränser då 

något oacceptabelt händer. Vi är också noga med att resonera med barnen och 

föräldrarna om det som inträffat.  

- Vi strävar efter att ha ett aktivt arbete med likabehandlingsplanen. Vi 

upplever att det är viktigt att hålla dokumentet levande och göra alla 

delaktiga.  

 - På Bofinken respekterar och lyssnar vi på varandra. Personalen tar 

barnens/kollegors/familjers tankar, önskemål och frågor på allvar.  

  

Främjande åtgärder, Planerade aktiviteter 2022 

 

Aktivitet Syfte När Vem 

Föräldramöte Informera om 

likabehandlingsplanen, 

Välja en fråga att 

reflektera runt 

Hösten 

2022 

Förskolechef, 

pedagoger på 

förskolan o 

vårdnadshavare 

Utvecklingssamtal  Våren 

2022 

Pedagoger och 

vårdnadshavare 



Diskussion med barn 

i vardagliga 

situationer 

Vi vill göra barnen mer 

medvetna om hur vi 

är/hur vi ska vara mot 

varandra 

Det sker 

fortlöpande 

Pedagoger på 

förskolan 

Jobba med 

värdegrundsmaterial:  

Djuren på Djuris, 

kompisböcker, 

familjen Knyckertz, 

Ugglan och 

kompisproblemet  

Vi vill göra barnen mer 

medvetna om hur vi 

är/hur vi ska vara mot 

varandra 

Det sker 

fortlöpande 

och vid 

behov 

Pedagoger på 

förskolan 

    

 

Förebyggande åtgärder, Planerade aktiviteter 2022 

 

Aktivitet Syfte När Vem 

Aktivt arbete med 

Lpfö – 18 

 

Att nå ett 

gemensamt 

förhållningssätt, 

att lpfö är ett 

levande arbete för 

oss 

Kontinuerligt Alla 

pedagoger 

Gemensamma 

aktiviteter för hela 

förskolan 

Sammanhållning. 

Lära känna barn 

och pedagoger på 

hela förskolan 

Under året 

Förskolans dag, 

Maj-22 

Baklängesmarschen 

Maj-22 

Grönt flagg 

Alla 

pedagoger. 

Inför varje 

specifik 

aktivitet 

utser vi 1 el 

2 ansvariga 



Gemensamma 

aktiviteter med 

vårdnadshavare 

Gemenskap Sommarfest 

Lucia 

Alla 

pedagoger 

ansvarar 

Kompetensutveckling Mer kunskap om 

hur vi skapar en 

förskola utan 

diskriminering 

och kränkning 

Kontinuerligt vid 

behov 

Förskolechef  

Men även 

pedagoger  

    

 

Inventering av riskmiljöer, Året 2022 

 

              Miljö                    Var                 Åtgärd                Ansvar 

Ute Bakom lekstugan Uppsikt. 

Pedagoger 

cirkulerar och 

befinner sig 

emellanåt på bak 

sidan av huset 

All 

personal/pedagoger 

Ute Framsidan av 

huset (ut mot 

gatan) 

Uppsikt. 

Pedagoger 

cirkulerar och 

finns på alla sidor 

av huset 

All 

personal/pedagoger 

Inne I rummen där 

barnen har fri lek 

Närvarande som 

pedagog 

All 

personal/pedagoger 

Inne Kuddrummen  All 

personal/pedagoger 



Inne Stängda rum  All 

personal/pedagoger 

 

 

Upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling. 

Förskolan är skyldig att utreda och dokumentera omständigheterna 

kring alla trakasserier eller kränkningar. 

Rutiner för att upptäcka 

 Att se/höra varje barn varje dag 

 Samtal med barnen 

 Kontakt med vårdnadshavare 

 Kontinuerlig kartläggning av riskområden 

 Pedagogerna är aktiva/observanta i leken 

 

Rutiner vid utredning 

Alla pedagoger har en skyldighet att ingripa när vi upptäcker ett 

kränkande beteende. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat 

och analysera orsakerna till situationen som uppkommit. 

Barn – Barn 

 Prata med barnen om vad som hänt. 

 Ökad observation i det aktuella fallet 

 Diskussion i arbetslaget, se möjligheter till utveckling, diskutera 

lösningar – ev rektor. 

 Samtal med alla berörda vid behov – barn, vårdnadshavare och 

pedagoger. Alla ger sin syn på situationen. 

 Dokumentation av händelsen. 

 Kontakt med RC vid behov 

 



Vuxen – Barn    Vuxen – Vuxen 

 Viktigt att skapa en god arbetsmiljö med ett tillåtande klimat 

mellan vuxna och barn, vuxen – vuxen som bygger på tillit och 

ärlighet. 

 Ta upp situationen med berörd personal omedelbart. 

 Om beteendet inte upphör, kontakta rektor som utreder. 

 Kontakt med RC vid behov. 

Åtgärder 

Vi har tydliga rutiner för hur akuta situationer ska hanteras när barn 

utsätts för kränkande behandling. Åtgärderna bör riktas till såväl det 

barn som blivit utsatt som till den som utövat kränkningen. De åtgärder 

som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. 

 Dokumentera 

 Upprätta åtgärdsplan 

 Utvärdering och uppföljning 

 

       Rutiner för att dokumentera 

 Utredningsformulär fylls i vid kränkande behandling 

 Åtgärdsplan skrivs vid kränkande behandling 

 Uppföljning av åtgärdsplan vid kränkande behandling 

 Uppföljningssamtal efter 1 – 2 veckor/ eller vid behov 

 

All personal på förskolan har ansvar att se till att åtgärder genast vidtas. 

Rektorn har det yttersta ansvaret. 

 

 


