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Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 5årsgrupp 

Ansvariga för planen 
Arbetslaget 

Vår vision 
På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är, oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsidentitet och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för 
kränkande behandling. Alla barn ska känna trygghet vid "väntetider" såsom toalettkö, innan lunch 
och mellanmål(samlingar). Vi erbjuder barnen olika lärmiljöer där det finns möjlighet för alla barn att 
välja mellan olika lekaktiviteter. 

Planen gäller från 
2020-01-01 

Planen gäller till 
2021-01-01 

Läsår 
2020 

Barnens delaktighet 
Vi arbetar med tema kompisskap. Vi pratar om hur man är mot varandra, barnen har gjort en 
tankekarta om hur man är en bra kamrat. Vi funderar kring barnens olika intresse. På samling och 
aktivitet/lek arbetar barn och vuxna tillsammans för att upptäcka eventuella kränkningar. På vår 
förskola arbetar vi med värdegrund i små grupper där barnen får fundera på olika frågeställningar 
angående etiska frågor. Barnen är delaktiga i gemensamma lekar, även olika sammarbetsövningar. 
Barnen får lära sig att använda Stopphanden. Vi erbjuder barnen olika lärmiljöer och lekmaterial som 
passar för alla barn. 

Föräldrarnas/Vårdnadshavarnas delaktighet 
Föräldrar/vårdnadshavare ska ges möjlighet på ett drop-in/föräldramöte att ta del av arbetet med 
Lyans värdegrund utifrån Lpfö 2018.  Vid lämning/hämtning sker dagliga samtal vid behov om hur 
barnens dag har varit. 

Pedagogers delaktighet 
Vi arbetar kontinuerligt med konflikthantering, och tar bland annat upp arbetet utifrån vår 
tankekarta där vi har kort med text som vi läser och diskuterar på samling. Pedagoger hjälper till och 
styr upp innehållet i vårt värdegrundsarbete (egna gruppen). Vi håller en levande dialog om hur vi 
kan förbättra vårt arbete i och utanför barngrupp. Vi har arbetat fram en konflikthanteringsmodell. 



På arbetslagsträffar finns en stående punkt, för diskussion om likabehandlingsarbete/ barn som vi 
observerat och känner en viss oro för. Vi kan även vända oss till resursteamet för tips och stöd. 

 

Förankring av planen 
Barnens tankekarta sitter uppsatt på två centrala platser på förskolan. Vi använder barnens 
tankekarta som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten. Den består både av text och bilder för att 
göra den lättförståelig för barnen. Pedagoger och barn återkopplar till tankekartan vid 
samling. Likabehandlingsplanen har mailats hem till föräldrar.  

Kartläggning 
Kartläggningsmetoder: 
Pedagoger arbetar kontinuerligt med de olika områdena. Intervjuer med barn och samtal med 
föräldrar/vårdnadshavare, dagliga observationer. 
 
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/vårdnadshavare har involverats i kartläggningen: 
 På föräldramöte får föräldrar/vårdnadshavare ta del av information om vilka styrdokument vi 
arbetar utifrån. Vid daglig kontakt så informerar vi och får information från föräldrar. Under 
avstämningssamtal diskuterar vi barnens utveckling. 
 Vi tar även del av föräldrarnas/vårdnadshavares synpunkter. 
Barnen intervjuas om sin tillvaro på förskolan under hösten. 
 
Hur pedagoger har involverats i kartläggningen:   
Alla pedagoger på Lyan diskuterar barnens lek och sociala samvaro mot varandra, det är en stående 
punkt på vår reflektionstid. 
 
Resultat och analys 
På APT / reflektionstid informerar vi varandra om barnen och föräldrarnas tankar utifrån samtal och 
intervju. 
 

Styrdokument 
 
Läroplanen för förskolan – lpfö 2018 
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Vi ska grundlägga och förankra de värden som vårt 
samhälle vilar på. Individens frihet, integritet, alla lika människors värde, jämnställdhet och 
solidaritet med svaga och utsatta är värden vi ska hålla levande i vårt arbete i förskolan. 
 
Skollagen 
Skollagen har som ändamål att motverka kränkande behandling av barn. När vi får kännedom om att 
ett barn känner sig kränkt/utsatt för kränkande behandling , så har vi som pedagoger skyldighet att 
föra en dialog med föräldrar/vårdnadshavare. Fortsätter kränkande behandling mot enskilda barn, 
Har pedagoger en skyldighet att anmäla det till förskolechef. 



 

 

Diskriminering 

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon 
missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de 
sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. 
Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt 
ålder.  

 

Kränkande behandling 

 

Undersöka risker och hinder 
Pedagoger ska röra sig i barnens närhet vid fri lek, vara observant på vad som sker mellan barnen, vid 
behov lyfta detta på arbetslagsträffar. 

Samtal med förälder/vårdnadshavare, intervjuer med barn, dagliga observationer i verksamheten. 

Vi uppmärksammar att barn knuffar på varandra, framför allt i kösituationer, utesluter barn i lek, 
byter plats i samling.  

 

Analysera orsaker 
Det är många barn som ska stå i ex. toalettkö och väntetiden kan bli för lång. 

En del barn vill leka själva, de har börjat en rollek där det inte finns plats för fler. Barnen har kommit 
olika långt i sin mognadsgrad och sociala utveckling. 

Barnen vill sitta vid en speciell kompis, de känner varandra tidigare genom förskola/fritid. 

 

Genomföra åtgärder 
En pedagog bör vara närvarande vid köer. Kan vi förändra vårt arbetsätt? Vi fortsätter vår diskussion. 

Vi sätter upp markeringar utanför toaletten där barnen bör stå. En pedagog är närvarande vid 
på/avklädning. 

Allt värdegrundsarbete på vår förskola, tema kompisskap, gemensamma lekar och att pedagoger 
deltar i lekar. 

I den mån det går så styr pedagogen upp sittplatser i samling. 

 



Följa upp och utvärdera 

 

 

 

 

 

 

Otrygga platser 

Undersöka risker och hinder 
På vår gård har vi flera platser där barnen kan leka utan att känna sig övervakad hela tiden, även vid 
innelek upplever vi att barnen vill ha dörrar stängd vid lek. 

Trygghetsvandring med barnen, låta barnen ta kort på platser där de inte tycker/tycker om att vara. 
Pedagoger rör sig runt på förskolan och barnens lek. 

Analysera orsaker 
Barnen söker sig till platser där man känner att man inte är övervakad. Pedagoger får då vara 
uppmärksamma på vilken lek som förkommer vid de olika platserna både ute och inne. 

 

Genomföra åtgärder 
Som pedagog får vi röra oss runt barnens lekområde, vi ska även observera leken utan att avbryta 
eller störa barnens lek.(vid fungerande lek) 

Pedagoger försöker bli mer medvetna om var barnen känner sig otrygga genom att lyssna och föra en 
dialog med barnen. Även uppmuntra barnen till att berätta om leken inte känns bra. 

Följa upp och utvärdera 

Vår lärmiljö förändras utifrån barnens behov. Pedagoger diskuterar barnens lärmiljö vid 
arbetslagsträffar. 

 

 

 

 

 



Kön 

Inget barn skall känna sig utsatt på grund av kön.  

Undersöka risker och hinder 
Hur erbjuder vi material utifrån genustänk? 

Hur bemöter vi barnen? Pedagogernas bemötande ska vara lika oavsett barnens kön. 

 
 

Analysera orsaker 
Här på förskolan ska vi ha könsneutralt arbetsätt och göra föräldrar/vårdnadshavare medvetna om 
detta. Vi har som Pedagoger inget inflytande på hur barnen bemöts utanför förskolan.  

 

Genomföra åtgärder 
Vi har en fortlöpande diskussion om normkritiskt tänkande i arbetslaget. Vid läsning av traditionella 
sagoböcker och vid sångstund kan man förändra könsidentiteten på rollfigurerna. 

 

Följa upp och utvärdera 

På arbetslagsmöte har vi en stående punkt. Där vi alla i arbetslaget kan reflektera över 
likabehandlingsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Inget barn skall känna sig utsatt på grund av sin könsöverskridande identitet eller 
könsuttryck.  

Undersöka risker och hinder 
Bemöter vi barnen individuellt? Vilket utrymme får varje barn till individuell utveckling/ utforska sin 
egen identitet? 

 

Analysera orsaker 
Pedagoger ska i möjligaste mån bemöta barnen könsneutralt, och använda oss av ett språk som inte 
förstärker stereotypa bilder . 

 

Genomföra åtgärder 
Bemöta alla utifrån individen , ej utifrån pojke/ flicka. Benämna barnen vid deras namn. Diskussioner 
i arbetslaget. Att vid bibliotekslån söka böcker som handlar om individanpassade familjer. 

 

Följa upp och utvärdera 

Vid arbetslagsträffar finns en stående punkt där Pedagoger har möjlighet till att diskutera 
individanpassad undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etnisk tillhörighet 

Ingen ska bli diskriminerad för sin etniska tillhörighet.  

Undersöka risker och hinder 
Vid samtal med förälder/vårdnadshavare och barn, även observationer i barngrupp. 

Hur kan vi underlätta vistelse på förskolan för barn från andra kulturer?  

 

Analysera orsaker 
Språkbarriären kan vara ett hinder för att underlätta barnens vistelse på förskolan. 

Genomföra åtgärder 
Pedagoger är uppmärksamma på barns uttryck och beteende mot varandra. 

Låta barn och förälder/ vårdnadshavare informera /berätta om sina traditioner. 

Ta hjälp av tolk, låna böcker på egna hemspråket, söka hjälp från andra aktörer och vända sig till 
förskolechef för att underlätta förskoletiden. 

Låna böcker på biblioteket i familjens egna hemspråk. 

Följa upp och utvärdera 

På arbetslagsmöte har vi en stående punkt där vi informerar varandra om fortsatt utveckling. 

Även föra en levade dialog med föräldrar om barnets möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Religion eller annan trosuppfattning  

Ingen ska utsättas för diskriminering till följd av sin religion eller trosuppfattning.  

Undersöka risker och hinder 
Samverkan med förälder/vårdnadshavare angående traditioner, mat och klädsel. 

Hur bemöter vi barn utifrån deras religion eller trosuppfattning? 

Analysera orsaker 
Vår förskola har arbetsätt som inkluderar traditioner utifrån svensk trosuppfattning, vilket kan gå 
emot andras syn på trosuppfattning/traditioner. 

Genomföra åtgärder 
Följa deras önskemål, ex erbjuda alternativ mat. 

Bjuda in Förälder/vårdnadshavare till dialog angående traditioner, mat, klädsel och bemötande. 

Följa upp och utvärdera 

På arbetslagsmöte har vi en stående punkt angående likabehandlingsarbete, där vi 
reflekterar över pedagogers bemötande gentemot barn och föräldrar/vårdnadshavare med 
annan trosuppfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Funktionsnedsättning 

Ingen ska utsättas för diskriminerande behandling på grund av sin funktionsnedsättning. 

Undersöka risker och hinder 
Hur kan vi anpassa miljön utifrån funktionsnedsättning?  
Barnens funktionsnedsättning behöver inte vara synliga utan kan vara psykisk/fysisk nedsättning. 
Var i vår verksamhet finns begränsningar för dessa barn? 

Analysera orsaker 
Alla barn har inte förmåga att delta i gruppaktiviteter, vi behöver föra en diskussion om hur vi kan 
individanpassa miljö och arbetsätt så alla barn känner delaktighet. 

Genomföra åtgärder 
Vi funderar på varje enskilt barn, utifrån det förändrar vi förskolans miljö. 
Genom bildstöd underlättar vi vardagen för barn med Npf – nedsättning. 
Vårt mål är att alla barn ska vara inkluderade i våra aktiviteter och vi genomför undervisning i mindre 
grupp, där vi försöker tillgodose varje barns behov. 

Följa upp och utvärdera 

Vid arbetslagsmöte för vi en dialog om hur vi kan underlätta lärmiljön för barn med 
funktionsnedsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sexuell läggning 
Inget barn skall diskrimineras på grund av sin sexuella läggning.  

Undersöka risker och hinder 
Barnen har många tankar om hur familjer kan se ut, vi värderar inte deras tankar utan att bara 
konstatera att familjekonstellationer ser olika ut. Pedagoger ska vara lyhörda på vad som sägs mellan 
barnen.  

Barnen kan känna stolthet i att ha ett visst klädesplagg, håruppsättning eller annan 
kroppsdekoration. 

 

Analysera orsaker 
Barnen har olika värderingar med sig när de kommer till förskolan, några stämmer kanske inte 
överens med det arbete vi genomför.  

 

Genomföra åtgärder 
Här är böcker ett bra redskap för barnen att fundera vidare på sina tankar. 

Det är bra att föra en dialog med förälder/vårdnadshavare om barnen uttrycker kränkande ord mot 
varandra angående sexuell läggning.  

 

Följa upp och utvärdera 

Vid arbetsplatsmöte ges möjlighet till att föra en dialog om några åtgärder har gjorts. 

 

 

 

 

 

 



Ålder 

Ingen ska diskrimineras på grund av sin ålder.  

Undersöka risker och hinder 
På lyan har vi barn i samma ålder, vi arbetar utifrån barnens utveckling, vi arbetar med barnens 
självständighet utifrån varje individ. 

Det är viktigt att vi som pedagoger arbetar utifrån barnens förutsättningar och lyfter deras styrkor. 

Analysera åtgärder 
Barnen växer som individer när de får uppgifter som anpassas efter deras olika utvecklingsfaser. 

Genomföra åtgärder 
Pedagoger bemöter barnen på olika sett efter deras förutsättningar, och vi ger barnen uppgifter som 
känns rätt för deras egen utveckling. 

Följa upp och utvärdera  

Vid våra arbetslagsmöten ges möjlighet till att föra en dialog om individuella anpassningar 
för varje barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samverkan 

Pedagoger 
Frågor rörande diskrimineringsgrunderna och kartläggningen diskuteras på 
arbetsplatsträffen där samtliga pedagoger deltar. Pedagoger ska vara med och diskutera 
fram hur förskolan ska arbeta vidare med resultatet. All anställd personal inom våra 
verksamheter arbetar utifrån likabehandlingsplanen för att skapa en trygg och trivsam miljö 
för alla.  

I början av höstterminen tar barn och pedagoger tillsammans fram regler för hur man är som 
kompis och diskuterar förskolans gemensamma värdegrund.  

Förskolans värdegrund diskuteras i samling och under barnens lek.   

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som diskuteras på arbetsplatsmöte. 

Vi analyserar och diskuterar utifrån resultat.  

Pedagoger är aktiva i verksamheten.  Vi är en resurs för barnen i deras aktiva lek. 

   

Barn 

Alla barn har deltagit i kartläggningen genom att individuellt svara på frågor angående deras 
trivsel och hur leken känns. T.ex. Får de vara med och bestämma? Tycker de att andra barn 
lyssnar på dem i leken? Barnen är uppmärksamma på vad som sker i gruppen och ger oss 
pedagoger information. 

  

Förälder/Vårdnadshavare  

Vid enskilda samtal informeras föräldrar/vårdnadshavare om barnens svar och funderingar 
utifrån intervju. En dialog förs med förälder/vårdnadshavare och pedagog. Vi har som mål 
att vid daglig tamburkontakt delge pedagog och förälder/vårdnadshavare information om 
barnet och dess dag. 

 

 

 

 

 



Rutiner för akuta situationer  

Policy 
Det ska vara nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling i vår Förskola 
 
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering och kränkande behandling 
 Pedagoger håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.  Det finns 
alltid minst en anställd i närhet av barnens lek 
 
Personal som barn och föräldrar/vårdnadshavare kan vända sig till 
Barn och föräldrar/vårdnadshavare kan vända sig till alla pedagoger på vår förskola. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
 Den vuxne som uppmärksammar situationen bryter beteendet och samtalar med berörda 
barn direkt. I första hand får det kränkta barnet stöd. Var tydlig med att det inte är tillåtet att 
diskriminera/kränka andra. Det är viktigt att den vuxne ger barnet stöd för att reflektera och 
rätta till situationen genom frågor som t.ex. "Hur tror du att din kamrat känner sig?", "Hur 
kunde du gjort istället?", 
"Hur ska du göra för att xxxxxxx ska må bra?"  Informera alla i arbetslaget om vad som hänt. 
Vid upprepade diskrimineringar/kränkningar - informera och samtala med berörda 
föräldrar/vårdnadshavare om situationen och för dialog om åtgärder. Om problemet kvarstår 
informera förskolans ledning som tillsammans med pedagoger ansvarar för planering av 
uppföljande åtgärder och 
ev. handlingsplan. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
 Reagera, var rak och säg till.  Samtala med den vuxne och fråga hur denne tänkte. Lyssna in 
situationen. Tänk på att inte föra känsliga diskussioner i barns närvaro.  Vid upprepande 
diskrimineringar/ kränkningar kontakta förskolans ledning som ansvarar för utredning.  Stöd 
ska erbjudas till berörda vid behov. 
 
Rutiner för uppföljning 
 Om det framkommit att det är fråga om diskriminering/ kränkande behandling barn-barn ska 
det följas upp i samtal med föräldrar/vårdnadshavare inom två veckor. I första hand ansvarar 
arbetslaget för det. Samtalet ska dokumenteras.  Om det framkommit att det är fråga om 
diskriminering/ kränkande behandling vuxna- barn ansvarar förskolans ledning för 
uppföljningssamtal utifrån vad som kommit fram i utredningen. Uppföljningen dokumenteras. 
 
 
 
Rutiner för dokumentation 
Vid BARN-BARN ska det dokumenteras skriftligt av ansvarig pedagog tillsammans med 
arbetslaget när det handlar om diskriminering/ kränkningar vid upprepade tillfällen. Detta 
sker efter dialog med förskolans ledning.  All dokumentation ska vara underskriven av berörda 
parter (i första hand föräldrar/vårdnadshavare, ansvarig pedagog), sparas och förvaras inlåst. 
Kopia på dokumentationen lämnas även till förskolans ledning.  Vid VUXEN-BARN ska det 
dokumenteras skriftligt när utredning sker angående 



diskriminering/ kränkning vid upprepade tillfällen. Förskolans ledning ansvarar för 
dokumentationen. 
 
Ansvarsförhållande 
 I första steget ansvarar den berörda pedagogen samt arbetslaget.  I andra steget vid barn-
barndiskrimineringar/ kränkningar ansvarar arbetslaget tillsammans med förskolans ledning. 
I andra steget vid vuxen- barndiskrimineringar/ kränkningar ansvarar förskolans ledning. 
Därefter övergår ansvaret till huvudman tillsammans med förskolans ledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


