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Inledning 
På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering 
eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade och känna att 
alla har lika värde. 
 
Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla 
människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. 
En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas 
på allvar. 
På förskolan är det viktigt att förstå och inse att de yngsta barnen inte kränker 
medvetet. Det som händer sker ofta spontant. Det är viktigt att det finns närvarande 
vuxna som kan ingripa och sätta stopp för slag, sparkar samt hårda och elaka ord.   
Vi på Granviks Förskola tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan 
kränkande behandling. Alla människor har samma värde och ska bemötas med 
respekt, därför måste vi våga se och handla därefter. 
 
Syftet med planen 
Syftet med likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling och 
diskriminering är att främja alla barns lika rättigheter och att förebygga och förhindra 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. För att kunna göra en 
bra, verksamhetsanpassad plan krävs en aktuell kartläggning av verksamhetens 
behov. Med utgångspunkt i kartläggningen kan konkreta, planerade aktiviteter för det 
kommande året utformas. 
 
Denna plan är upprättad under vt-15 och gäller läsåret 2014-2015 
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Lagar och definitioner 
 
Barnens och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i förskolan bygger på följande 
lagar och styrdokument; 
 
Diskrimineringslagen 
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, sexuell 
läggning eller ålder. (1 kap 1§ Diskrimineringslagen) 
 
Skollagen 
Utbildningen ska utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor. 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (1 kap 5 § Skollagen) 
 
Lpfö 98 
Grundläggande värden 
”Förskolan vilar på demokratisk grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
verkar inom förskolan skall 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 skall hålla levande i arbetet med barnen.  
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. 
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 
egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (s.4 
Lpfö 98). 
Förskolans uppdrag 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I 
samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar främjas” (s.5 Lpfö 98). 

 
 
FN´s barnkonvention 
Barnet skall, enligt artikel 36, skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada 
barnet i något avseende. I artikel 2 fastslås barnets rätt att inte bli diskriminerat och i 
artikel 19 klargörs att staten har en skyldighet att skydda barnet mot alla former av 
fysiska, psykiska och sexuella övergrepp och även andra former av skador och 
vanvård som kan förekomma. 
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Utöver dessa lagar och styrdokument har vi på Granviks Förskola utarbetat vår egen 
värdegrund tillsammans med barn och föräldrar.  
 
Värdegrundsplan för Granviks Förskola 
På Granviks förskola har vi valt att prioritera följande konkreta mål för att säkra vår 
värdegrund. 

Empati - medkänsla, omtanke, hänsyn 
Trygghet - omvårdnad, bli sedda 
Allas lika värde - respekt för allt och alla 
Livsglädje - arbetsglädje, leka och ha roligt 
Egenvärde - självkänsla, ”jag duger som jag är” 
Livslångt lärande - nyfikenhet, socialt samspel 

 

Hur/vad gör vi för att nå våra mål? 
Empati: 
Visa att vi bryr oss om varandra 
Visa omtänksamhet och generositet 
Uppmuntra inlevelseförmåga och att ”göra förlåt” för att förstå hur andra känner 
Trygghet: 
Se och bekräfta varandra dagligen 
Att visa och tillåta känslor 
Skapa struktur och rutiner 
Se till att alla mår bra, fysiskt och känslomässigt i alla situationer 
Allas lika värde: 
Verka för kulturell mångfald 
Motverka fördomar 
Respektera olikheter, med hänsyn till förutsättningar och behov 
Lyssna på allas åsikter 
Verka för att pojke resp. flicka får lika mycket utrymme i verksamheten 
Livsglädje: 
Ha glad ögonkontakt med varandra 
Skratta och ha roligt tillsammans 
Väcka nyfikenhet genom upplevelser 
Egenvärde: 
Uppmuntra att agera inför andra 
Att bemöta alla med respekt 
Stärka självkänslan genom att få vara precis som jag är 
Livslångt lärande 
Ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära 
Uppmuntra kreativa aktiviteter och tankar 
Stimulera det lustfyllda lärandet genom leken, enskilt och i grupp 
Att uppmärksamma och sätta ord på positiva företeelser 
Beakta rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 
Genom att vara goda förebilder för barnen, skapar vi förutsättningar att utveckla 
empati, trygghet, allas lika värde, livsglädje, egenvärde och ett livslångt lärande. 

 

”Barn gör inte som Du säger, utan som du gör” 
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Definitioner enligt diskrimineringslagen 
 
Enligt diskrimineringslagen avses: 
Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 
missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
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, 
visst funktionshinder, 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. 
 
Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder. 
 
Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet. 
 
Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett 
sätt som ovan nämnts och som lämnas till någon som står i lydnads- eller 
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som 
gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 
 
I denna lag avses med: 
 
Kön: att någon är man eller kvinna 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som 
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra 
ett annat kön. 
 
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. 
 
Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 
sjukdom vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 
 
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
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Andra aktuella begrepp: 
 
Mobbning: en upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och med 
avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 
 
Rasism: en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån 
uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa 
folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller 
kontrollera. 
 
Främlingsfientlighet: rädsla för, stark motvilja mot grupper som definieras genom 
fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristiska. 
 
Homofobi: en uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett 
samhälle som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och 
homo- och bisexuella personer. 
 
Sexism: negativt betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet 
och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen 
vid födseln. 
 
Definitioner enligt skollagen 
 
Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn. Huvudmannen ska också se till att det 
genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande 
behandling.  
 
En kränkning är när någon nedvärderar en annan människa, barn eller vuxen, med 
ord eller handling. En kränkning kan vara synlig och handfast lika väl som dold. 
 
Kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen kränker ett barns värdighet. 
Kränkningar kan vara: 
-Fysiska, t.ex. slag och knuffar 
-Verbala, t.ex. hot, svordomar och öknamn 
-Psykosociala, t.ex. utfrysning och grimaser 
-Text och bildburna, t.ex. klotter, brev, fotografier, teckningar, lappar, digitala 
kränkningar såsom ord eller bilder på nätet 
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Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan 
kränkande behandling 

 
En verksamhet där barn och elever upplever meningsfulla sammanhang, glädje och 
delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådana miljöer växer 
självförtroende, respekt och tolerans.  
Där verksamheten saknar mening och lust finns grogrund för trakasserier och annan 
kränkande behandling.  
Alla ska vara rädda om varandra inte för varandra! 
 
Det är viktigt i den dagliga verksamheten att arbeta för en likabehandling. Vi beaktar 
därför följande: 
Kön 
Mål 
-Att bemöta flickor och pojkar på samma sätt 
-Att alla barn ska känna sig sedda och hörda, oavsett kön 
-Att få tillgång till lekmaterial och få lov att leka fritt oavsett kön 
Metod 
-Vi ska bedriva en genusmedveten pedagogik 
-Vi ska möta barn där de befinner sig och tillföra egenskaper, inte ta ifrån, alla har 
rätt att bli bemötta på samma sätt 
-Vi tänker på att prata om pojk- och flickegenskaper i likvärdiga termer och på ett 
likvärdigt sätt 
-Vi ska särskilt tänka på val av material, litteratur och lokaler så att det tilltalar barnen 
oavsett kön 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Mål 
-Att alla har rätt att uttrycka och känna sig accepterade för sin könstillhörighet oavsett 
vilket biologiskt kön man identifierar sig med 
Metod 
-Eleverna bemöts efter identitet, inte kön 
Etnisk tillhörighet 
Mål 
-Att barn ska känna sig trygga och de har lika värde oavsett bakgrund, etnisk 
tillhörighet och kultur 
-Att alla barn ska få kanna sig stolta över sin kulturella och etniska bakgrund 
-Att stärka barnens identitet och dubbla kulturella tillhörighet 
-Att stärka barnens språkliga utveckling, både på sitt modersmål och på svenska 
-Att främja barnens respekt för varandras språk, kultur, traditioner och religioner i 
demokratisk anda 
Metod 
-Vi ska förmedla och besitta kunskap om kulturella skillnader och olika etniska 
tillhörigheter 
-Se varje barns språk och kulturella bakgrund som en tillgång i barngruppen 
-Vara nyfiken på varje barns erfarenheter och kunskaper 
-Bygga vidare på det som barnet har med sig, se familjen som en resurs 
-Skapa goda kulturmöten kring exempelvis mat, leksaker och kläder 
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-Material med varierat kulturellt ursprung, såsom dockor, spel och pussel 
-Uppmärksamma traditioner 
-Synliggöra likheter 
Religion och annan trosuppfattning 
Mål 
-Att barnen ska känna att de oavsett trosuppfattning behandlas lika 
Metod 
-Vi ska bedriva en verksamhet som inte begränsar barnens deltagande utifrån 
religiös tillhörighet 
Funktionshinder 
Mål 
-Att alla barn ska känna sig accepterade och ha möjlighet att delta i verksamheten 
utifrån sina individuella förutsättningar 
Metod 
-Miljön ska vara tillgänglig för barn med funktionshinder 
-Planera aktiviteter på förskolan t.ex. utflykter så att alla kan deltaga, tillhandahålla 
material som möjliggör en fungerande vardag för barnen 
-Vi ska ha kunskap och insikt och förståelse för funktionshindret och vad det innebär 
Sexuell läggning 
Mål 
-Att barnen ska känna att alla familjesammansättningar oavsett läggning respekteras 
och bemöts likvärdigt 
Metod 
-Vi ska läsa litteratur och samtala om olika familjesammansättningar 
-Vi ska bejaka barnens hemförhållanden 
Annan kränkande behandling 
Mål 
-Alla barn ska känna sig accepterade för den de är 
-Att vi aktivt ska arbeta för ett gott klimat på förskolan 
Metod 
-Vi ska aktivt arbeta med konfliktlösning för både barn och vuxna 
-Vi ska vara lyhörda. Berömma, bekräfta och uppmuntra varandra 
-Få men tydliga regler 
-”Kompisregler”, barnens egna regler för hur man ska vara en bra kompis. Görs av 
barnen för barnen, med vuxen 
-Barnintervjuer, hur trivs/mår barnet på förskolan 
 
Genom att vara goda förebilder för barnen, skapar vi förutsättningar att utveckla 
empati, trygghet, allas lika värde, livsglädje, egenvärde och ett livslångt lärande. Vi 
utformar verksamheten med lust och glädje så att grogrund för trakasserier och 
annan kränkande behandling inte får fäste. 
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Att upptäcka  diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling 

 

För att upptäcka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling på 
förskolan strävar vi efter: 

- Närvarande vuxna som deltar i barnens lek eller finns i närheten. 
- Att alla barn är alla pedagogers, vilket betyder att vi har ett gemensamt ansvar 

för barnen. 
- Att vara lyhörda så att barnen kan ha  förtroende för oss som pedagoger att 

tala om när något är fel. 
 

Kartläggning och analys 
En kartläggning av förskolans miljö har gjorts under våren 2015. Den har utförts 
genom observationer, barnintervjuer, samt diskussioner i arbetslagen. Föräldrarna 
har involverats i arbetet genom föräldramöten där likabehandlingsplanen diskuterats, 
verksamhetsråd, hemsida, utvecklingssamtal samt daglig kontakt. Barnen har 
involverats vid gemensamma diskussioner och reflektioner tillsammans med 
pedagogerna. 
Vår slutsats är att barnen är trygga i miljön, både ute och inne, dock känner en del 
barn sig osäkra vid rutschbanan och när de ska gå in på en annan avdelning. 
Vi kan även konstatera att barnen vill veta var pedagogerna är både ute och inne. 
Barnen känner sig trygga med att gå till oss pedagoger när något har hänt eller be en 
kompis om hjälp. 
Vid våra barnintervjuer framkom det att kompisarna betyder mycket. Kompisar ska 
vara snälla, hjälpsamma, lyssna och tycka det är roligt att leka.  
Genom att vi har varit mer observanta på de ställen som barnen enligt förra årets 
kartläggning har känt sig osäkra på har vi sett ett positivt resultat. Vid årets 
kartläggning upplever barnen inte sig otrygga någonstans på gården. 
 
 
Att utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och annan 
kränkande behandling 

 
Den som uppger sig ha blivit kränkt, ska alltid tas på allvar. Att inte bli tagen på allvar 
innebär att bli dubbelt kränkt! Barns uppfattning om vad som är kränkande kan ibland 
tyckas vara en småsak för den vuxne, men det är det aldrig för barnen. 
I det dagliga arbetet med barnen uppmärksammar vi när barn utsätts för kränkande 
behandling och vidtar åtgärder utifrån detta. 
 
Åtgärder utifrån kartläggningen 
- Personalen ska finnas tillhands och vara uppmärksamma på vad som sker i 
samspelet mellan barnen för att kunna avvärja eller förhindra eventuella konflikter. 
- När en konflikt uppstår ska personalen ansvara och göra barnen delaktiga i att lösa 
konflikten direkt. 
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- Personalen ska göra kontinuerliga observationer och dokumentationer av 
barngruppen och enskilda barn. 
- Förskolans personal ska solidariskt använda sig av gemensamt fattade regler och 
tillvägagångssätt. 
- Arbetet med kompisregler kommer fortsätta, då vi ser att det fallit väl ut. 
 
Utredning och ansvarsfördelning 
Vid kränkande behandling följer vi denna arbetsgång: 
- Personal som blir vittne till/får kännedom om en kränkande handling ingriper genom 
att avbryta denna och prata med de inblandade. 
- Information lämnas, beroende på kränkningens art antingen till berörd ansvarig 
personal eller förskolechef. Det är viktigt att vara uppmärksam på om en kränkning är 
en enstaka händelse eller om den är en del av systematiska och återkommande 
kränkningar. 
- Ansvarig personal kontaktar och informerar barnens vårdnadshavare. 
- Uppföljning sker med hjälp av observationer samt uppföljningssamtal med berörda 
parter. 
- Ärendet avslutas när samtliga parter anser att den kränkande behandlingen 
upphört. 
- Hela processen dokumenteras på avsedd blankett. Original lämnas till förskolechef. 

 
Alla i förskolan är skyldiga att främja likabehandling och att förebygga och motverka 
diskriminering/kränkning.  
Alla är skyldiga att så fort som möjligt rapportera sådana händelser samt att förhindra 
diskriminering/kränkning. 
Vårt ansvar är att göra barnen trygga så att de vågar berätta vad som händer och att 
stötta den som är utsatt. 
Målet är att få trakasserier eller annan kränkande behandling att upphöra och att 
förhindra att det fortsätter. 
 

 
Uppföljning och revidering 

 

Alla i verksamheten ska känna till och aktivt arbeta för att likabehandlingsplanen följs. 
Vikarier, nyanställda, lärarstuderande och andra som gör praktik i vår verksamhet 
informeras av arbetslaget om likabehandlingsplanen.  
Kunniga och engagerade vuxna är den mest avgörande framgångsfaktorn i arbetet 
med att främja lika rättigheter och förebygga kränkningar. Det handlar om 
grundläggande kunskaper om hur diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling förebyggs, upptäcks och motverkas. 
Pedagogiska gruppen och förskolechefen har ansvar för att planen utvärderas och 
revideras årligen. 
 
 

Höllviken 2015-04-27 
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Dokumentation vid incidenter enligt Likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling och diskriminering 
Vad har inträffat och när? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Vem såg händelsen/fick informationen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Vilka ska veta om händelsen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Vilka åtgärder gör förskolan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ansvarig på förskolan, övriga ansvariga, t.ex vårdnadshavare 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Uppföljning – när och hur? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dokumentet ifyllt av:___________________________________ 

Datum:______________________ 

Sammanställningen ska arkiveras på förskolan när ärendet avslutats. 

 

Granviks Förskola 
Granviksvägen 30 
236 32 Höllviken 
Tel: 040-457650 

e-post: info@granviksforskola.se 
www.granviksforskola.se 

 
 

 

 

 


