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Enligt Diskrimineringslagen 2008:567 och Skollagen 
2010:800  
Likabehandlingsplanen bygger på två olika lagar som har ett gemensamt 
syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen 
förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att 
verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och 
elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier 
och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger 
rum i eller i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att 
utreda och åtgärda det inträffade.  

Vision På vår förskola ska alla ha lika värde. Ingen, varken barn eller 
vuxen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande 
behandling. En god kommunikation mellan ledning, personal, föräldrar och 
barn ska skapa trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten.  

Främjande arbete i den vardagliga verksamheten  

Vuxna på förskolan deltar och/eller lyssnar aktivt vad som händer i barns 
lekar och samtal. Pedagogerna har en positiv inställning till den dagliga 
verksamheten och ger varandra feedback. Pedagogerna har en språklig 
medvetenhet i det dagliga arbetet t.ex. i rutin- och hjälpsituationer. 
Pedagogernas bemötande bygger på positiv förstärkning med genus i 
fokus. Vi synliggör verksamheten vid hämtning, lämning och inskolning. 
Läroplanen och dess innehåll är ett levande dokument som ständigt hålls 
aktuell bland personalen. Ny personal blir informerad om 
likabehandlingsplanens innehåll i vikariepärmen och av förskolechefen. 



Likabehandlingsplanen finns tillgänglig i hallen för alla föräldrar.  

Kartläggning I höst är vi två avdelningar på Asplund. Avdelning Gul 
består av 14 barn mellan 1-2 år. I gruppen jobbar två förskollärare och en 
barnskötare. En förskollärare jobbar 75% och en vikarie täcker upp 
resterande 25%. Avdelning Grå består av 19 barn mellan 2,5 och 5 år. 
Där arbetar 3 pedagoger på heltid, två förskollärare och en barnskötare. 
Lokalernas utformning och storlek medför långa förflyttningar flera gånger 
per dag tex till matsal och vid in- och utgång. Alla äter tillsammans i 
matsalen och vi har ett nära samarbete med köks/städansvarig.  

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck Vi erbjuder varierat material 
och varierade lärsituationer till alla barn. Vi för diskussioner kring 
bemötande.  

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Det finns flera 
kulturella och språkliga variationer i gruppen. 12 barn på förskolan har ett 
annat hemspråk än svenska. Från och med höstterminen har det anställts 
en hemspråkslärare på 100% i Hagfors kommun. Han är placerad på 
Asplund, måndagar och fredagar. Vi har den Multireligiösa almanackan 
men vi använder den sällan. Det finns ett fåtal böcker på annat språk än 
svenska.  

Funktionshinder All verksamhet är utformad så att alla barn kan delta. 
På grund av barn med särskilda behov så finns f.o.m. hösten 2019 en 
barnskötare som resurs i gruppen på 50%.  

Sexuell läggning Alla våra dokument är utformade så att alla vuxna 
benämns som vårdnadshavare eller förälder. Det finns flertalet 
böcker som tar upp olika livssituationer och 

familjekonstellationer.  



Ålder Toaletterna på övervåningen är inte anpassade för de yngsta barnen 
och toaletterna på nedre plan är inte anpassade för de äldre barnen.  

Nulägesanalys  

Kritiska punkter som bör åtgärdas:  
• Alla äter tillsammans i matsalen.  
• Vi använder sällan den Multireligiösa almanackan.  
• Det finns ett fåtal böcker på annat språk än svenska.  
• Toaletterna på övervåningen är inte anpassade för de yngsta 
barnen och toaletterna på nedre plan är inte anpassade för de 
äldre barnen.  

Mål och åtgärder  

• Delade matsalar.  
◦ Prata med ansvarig chef och köksansvarig. 

Ansvar: Malin 2019-10-01  

• Vi ska använda den Multireligiösa almanackan oftare.  
◦ Vi ska sätta upp den Multireligiösa almanackan i hallen och plocka 
fram den vid planering. Ansvar: Hela arbetslaget  

• Vi ska ha fler böcker på annat språk än svenska.  
◦ Vi ska prata med biblioteket om de kan skicka med böcker på andra 
språk i boklådorna. Ansvar: Lotta, senast 2019-12-20  

• En toalett på varje våning ska anpassas. Nedre plan ska ha en 
toalett anpassad för äldre barn och övre plan ska ha en toalett 



anpassad för yngre barn.  
◦ Vi ska prata med ansvarig chef och se över ekonomin. 

Ansvar: Joanna, senast 2019-12-20  

Ny plan Tid ska avsättas under september månad 2020 för utvärdering 
samt utarbetande av ny kartläggning och analys av nuläge, nya 
målsättningar och åtgärder i likabehandlingsplanen. Förskolechefen 
ansvarar för att detta blir utfört.  

Likabehandlingsplanen är utarbetad av Asplunds personal 2019-09-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1: Definitioner och begrepp  

Diskriminering De sju 
diskrimineringsgrunderna är  



• kön,  
• könsöverskridande identitet eller uttryck,  
• etnisk tillhörighet,  
• religion eller annan trosuppfattning,  
• funktionshinder,  
• sexuell läggning,  
• 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 olika, s.k. 
indirekt diskriminering.  

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

Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet, 
men som inte samband med någon diskrimineringsgrund.  

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:  
• fysiska (slag, knuffar och oönskad beröring)  
• verbala (hot, svordomar, öknamn och suckar)  
• psykosociala (utfrysning, grimaser, miner, gester, alla går då man 
kommer)  
• texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier)  

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

Repressalier Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form 



av negativ behandling på grund av att barnet eller vårdnadshavaren har 
anmält  
förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller 
kränkande behandling. Med begreppet likabehandling menas att alla barn 
eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter 
oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock 
inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika.  

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 begåvnings- 
mässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en 
skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller 
kan förväntas uppstå.  

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 
läggning.  

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet.  

 

Bilaga 2:  

Handlingsplan vid diskriminering eller annan 



kränkande behandling  

Barn – Barn  
• Närvarande personal försöker lösa händelsen på plats.  
• Vid upprepad diskriminering eller kränkning tas händelsen upp i          
arbetslaget. En fortsatt dialog med barnen förs. Förskolechefen        
informeras och ansvarar för att fortsatta åtgärder vidtas. Daterade         
anteckningar förs.  
• Alla berörda föräldrar kontaktas samma dag vid ungefär samma 
tidpunkt.  

Vuxen – Barn  
• Personalen på den berörda avdelningen samtalar med varandra 
angående förhållningssätt. Daterade anteckningar förs.  
• Förskolechefen informeras och ansvarar för att fortsatta åtgärder 
vidtas.  
• Det görs en kollegahandledning i arbetslaget som leds av en utbildad 
utvecklingspedagog. Förskolechefen deltar.  
• Uppföljning görs tillsammans med förskolechefen efter 1 månad.  


