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Vision	

Vi	vill	skapa	en	verksamhet	där	alla	barn,	oavsett	ålder;	kroppsfunktion;	religion	eller	annan	
trosuppfattning;	familjekonstellation;	etnicitet;	kön;	könsidentitet	eller	uttryck;	sexuell	läggning	eller	
socioekonomiska	förutsättningar	får	utvecklas	och	lära	i	en	trygg,	levande,	öppen	och	kreativ	miljö.	
Vi	vill	skapa	en	verksamhet	där	alla	barn	tas	på	allvar	och	blir	mötta	med	lyhördhet	och	öppenhet.		

Vi	vill	att	de	vuxna	ska	möta	alla	barn	och	att	verksamhetens	organisation,	miljö	och	material	ska	
vara	utformad	på	ett	sådant	sätt	att	barnen	är	fria	att	pröva	och	utveckla	förmågor	och	intressen	
utan	begränsningar	utifrån	stereotypa	könsroller.		

Vi	vill	att	alla	familjer	ska	känna	sig	välkomna	och	trygga	på	Flygande	mattan	oavsett	kön,	etnicitet,	
religion	eller	annan	trosuppfattning,	kroppsfunktion,	sexualitet,	ålder	eller	könsidentitet	eller	uttryck.		

Vi	vill	att	alla	pedagoger	är	förebilder	som	tar	ansvar	för	att	skapa	en	trygg,	öppen,	utvecklande	och	
kreativ	arbetsmiljö	för	vuxna	och	barn	bl.a.	genom	att	rakt	och	öppet	kommunicera	i	arbetslaget.	

Bakgrund	och	definition	av	begrepp,	se	bilaga	1	och	2.	

	

Upplägg	för	kartläggning,	nulägesanalys,	framtagande	av	nya	mål	och	
uppföljning	

När	vi	skrev	föregående	läsårs	likabehandlingsplan	gjorde	vi	för	första	gången	följande	upplägg	för	
kartläggning,	nulägesanalys	och	framtagande	av	nya	mål	samt	uppföljning:	

De	två	första	veckorna	då	alla	är	tillbaka	efter	sommarsemester	(augusti)	respektive	julsemester	
(januari)	gör	arbetslaget	en	kartläggning	och	nulägesanalys	utifrån	ett	av	arbetslaget	framtaget	
underlag	(se	bilaga	3).		

Efter	kartläggningen	och	nulägesanalysen	i	augusti	tar	vi	fram	konkreta	mål	att	arbeta	med	under	
läsåret.	Efter	kartläggningen	och	nulägesanalysen	i	januari	utvärderar	vi	höstens	arbete	för	
likabehandling	och	planerar	för	det	fortsatta	arbetet	under	våren.	När	vi	utvärderar	
likabehandlingsarbetet	i	slutet	på	läsåret	börjar	vi	med	att	under	de	två	första	veckorna	i	maj	göra	
observationer	utifrån	samma	underlag	som	vi	gör	kartläggning	och	nulägesanalys	vid	upprättandet	
av	planen.	Genom	att	jämföra	nulägesanalysen	i	maj	med	kartläggningarna	och	nulägesanalyserna	
som	vi	gjort	i	augusti	och	januari	kan	vi	se	om	vi	nått	läsårets	mål	samt	vad	i	vårt	arbete	som	varit	bra	
och	vad	som	behöver	utvecklas.	

Vid	genomgången	av	likabehandlingsplanen	på	vårterminens	planeringsdag	den	8	januari	2018	
samtalade	vi	i	arbetslaget	om	att	det	varit	svårt	att	göra	en	koncentrerad	kartläggning	under	några	
veckor	utifrån	underlaget	vi	tagit	fram	för	kartläggning	och	analys.	Det	har	snarare	varit	en	hela	tiden	
pågående	process	att	”kartlägga”	och	analysera	verksamheten.	Det	har	skett	i	det	vardagliga	arbetet	
och	i	reflekterande	samtal	under	våra	kontinuerliga	fredagsplaneringar	och	APT.	De	här	samtalen	har	
utgått	från	situationer	som	uppstår	i	vardagen	(vilka	inte	kan	vänta	på	att	kartläggas	i	början/slutet	
av	terminen)	kopplat	till	likabehandlingsplanens	olika	områden.	Samtalen	har	varit	viktiga	och	
givande	för	samtliga	i	arbetslaget	och	viktiga	för	utvecklingen	av	arbetet	med	likabehandling	då	vi	
kunnat	bli	medvetna	om	vårt	agerande	vartefter	det	skett	och	göra	ändringar	i	verksamheten	
(gruppindelningar,	vuxennärvaro	i	ett	visst	rum/en	viss	barnkonstellation	m.m.)	vart	efter	det	
behövs.	



Vi	kommer	att	göra	om	underlaget	för	kartläggning	och	nulägesanalys	så	att	den	kartläggning	som	är	
mätbar	(hur	mycket	vi	har	av	olika	material,	hur	det	är	tillgängligt	m.m.)	genom	en	planerad	
koncentrerad	kartläggning,	separeras	från	den	kartläggning	som	behöver	ske	löpande.		

Arbetet	med	att	revidera	underlaget	för	kartläggning	kommer	att	påbörjas	under	VT	2019.	
Förskolechefen	kommer	att	vara	ytterst	ansvarig	för	genomförandet.	

Målen	vi	arbetat	mot	2017–18	och	vilka	åtgärder	vi	genomfört		

Åldersnormen	
Vad:	Att	alla	barn	oavsett	ålder	ska	ha	möjlighet	att	aktivt	kunna	påverka	sin	vardag	på	förskolan.	

Hur:	Skaffa	ett	lågt	bord	till	gula	rummet.	Skaffa	låga	bord	till	bygg-rummet.	Skaffa	10	låga	stolar	som	
passar	till	borden,	där	de	yngsta	barnen	kan	sitta	självständigt.	Sätta	lock	på	burkar	med	pärlor	och	
liknande	som	de	yngsta	inte	ska	ha	tillgång	till,	så	att	behållarna	kan	placeras	så	att	de	andra	barnen	
kan	nå	dem.	Göra	materialet	i	alla	rum	mer	tillgängligt	för	barnen.	Vi	kommer	att	ha	regelbundna	
samtal	i	arbetslaget	kring	hur	vi	möter	barnen	(vid	APT).	Öka	vår	egen	medvetenhet	om	våra	
förhållningssätt	och	beteenden	genom	att	filma	regelbundet	under	projektarbetet	och	kontinuerligt	
analysera	hur	vi	arrangerar	miljön,	materialet	och	konkreta	situationer	i	den	vardagliga	
verksamheten.	

Genomförda	åtgärder:	Vi	har	skaffat	låga	bord	till	byggrummet	och	Gula	rummet.	Vi	har	skaffat	tio	
låga	stolar	till	dessa	bord.	Vi	har	köpt	burkar	med	lock	till	pärlorna.	Vi	har	möblerat	om	i	rummen	och	
i	hyllorna	så	att	mer	material	är	tillgängligt	för	barnen.	Vi	har	filmat	och	publicerat	många	filmklipp	
på	förskoleappen,	både	från	projektstunder	och	andra	aktiviteter	och	moment	i	verksamheten.	Vi	har	
haft	god	användning	av	dessa	filmklipp.	De	allra	flesta	filmklipp	som	vi	lagt	upp	på	förskoleappen	har	
alla	i	arbetslaget	titta	på	så	att	även	de	som	inte	varit	med	vid	ett	visst	tillfälle	fått	inblick	i	vad	som	
skett.	Det	har	kontinuerligt	pågått	samtal	i	arbetslaget	om	samspelet	mellan	oss	och	barnen	med	
utgångspunkt	i	situationer	från	den	gångna	veckan/tiden,	dokumentation	i	förskoleappen	och	
veckans	återkommande	aktiviteter.		

Vi	har	pratat	om	att	det	kan	vara	jobbigt	att	se	sig	själv	i	filmklipp	men	att	vi	märkt	att	vi	fått	syn	på	
saker	som	vi	inte	varit	medvetna	om	i	stunden.	De	samtal	vi	har	haft	har	bland	annat	handlat	om	och	
resulterat	i	ändringar	av	hur	vi	arrangerar	miljön,	materialet	och	konkreta	situationer.	

Konkret	för	detta	mål	har	vi	ändrat	gruppsammansättningar	som	initialt	varit	gjorda	utifrån	barnens	
ålder	eller	mognad	när	vi	märkt	att	barn	kunnat	fungera	bättre	i	och	haft	ett	större	utbyte	av	andra	
gruppkonstellationer.	

Andra	konkreta	exempel	på	hur	barnen	oavsett	ålder	påverkar	sin	vardag	är	att	vi	medvetet	är	
lyhörda	vid	toalettbesök	och	blöjbyten.	Barnen	kan	säga	eller	visa	om	de	vill	stå	eller	ligga	på	
skötbord,	om	de	vill	kissa	på	potta	eller	i	toaletten	och	om	de	ska	ha	stäng	eller	öppen	dörr.	

Vid	ingång	tar	vi	in	några	barn	i	taget	för	att	skapa	en	lugn	miljö	i	hallen	och	kunna	hjälpa	barnen	och	
ge	dem	tid	att	få	klara	själv.	

Sexualitetsnormer	och	Familjenormer	
Vad:	Ge	barnen	större	mångfald	i	förebilder.	Att	ge	barnen	bättre	förutsättningar	att	fritt	pröva	och	
utveckla	förmågor	och	intressen	i	förskolans	olika	rum	och	med	förskolans	olika	material	utan	
begränsningar	utifrån	stereotypa	normer.		



Hur:	Köpa	in	barnböcker	med	olika	sexuell	läggning	och	olika	familjeformer	representerade.	Böcker	
som	”likvärdigt	visar	olikheter.	Det	betyder	t.ex.	att	om	det	finns	böcker	om	barn	som	har	en	mamma	
och	pappa,	utan	att	boken	handlar	om	just	den	familjeformen,	så	behöver	det	finnas	böcker	med	
t.ex.	en	mamma	och	en	mamma	–	utan	att	det	är	en	del	av	handlingen.	Genom	att	behandla	en	del	
olikheter	som	självklara	stöttas	barnen	i	att	förvänta	sig	olikheter	och	att	värdera	dem	likvärdigt.	
Dessutom	ger	det	barnen	en	större	möjlighet	att	utvecklas	som	det	passar	dem	som	individer,	
snarare	än	att	begränsas	av	traditionella	förväntningar.”	(Ur	Olika	förlags	Handledningar	till	
normmedvetna	bokprat)	Vi	ska	hålla	i	normmedvetna	samtal	med	barnen.	Köpa	Olika	förlags	
handledningar	till	sina	bokpaket	för	barn	1–6	år	för	stöd	och	kompetensutveckling.	Köpa	in	fler	olika	
”Smådockor”	så	att	fler	etniciteter	finns	representerade	och	så	att	det	är	möjligt	att	leka	alla	olika	
familjeformer.	När	vi	har	målarboksbilder	på	avdelningen	som	föreställer	familjer	ska	de	finnas	olika	
familjeformer	representerade.	Vi	kommer	att	ha	regelbundna	samtal	i	arbetslaget	kring	hur	vi	möter	
barnen	(vid	APT).	Öka	vår	egen	medvetenhet	om	våra	förhållningssätt	och	beteenden	genom	att	
filma	regelbundet	under	projektarbetet	och	kontinuerligt	analysera	hur	vi	arrangerar	miljön,	
materialet	och	konkreta	situationer	i	den	vardagliga	verksamheten.	

Genomförda	åtgärder:	Vi	har	under	året	köpt	30	nya	barnböcker	där	flera	visar	olika	sexuella	
läggningar	och	familjekonstellationer	(ensamstående	mamma,	ensamstående	pappa,	samkönade	
föräldrar,	ensamstående	mamma	och	en	mormor	bl.a.)	på	ett	likvärdigt	sätt.	Tidigare	hade	vi	nästan	
bara	berättelser	med	traditionella	kärnfamiljer	förutom	böcker	om	Alfons	Åberg	och	hans	
ensamstående	pappa.	Vi	har	också	rensat	ut	ca.	100	böcker	från	vår	tidigare	boksamling	för	att	få	en	
mer	genomtänkt,	varierande	och	kvalitativ	boksamling.	Den	nya	litteraturen	har	väckt	tankar	och	
frågor	hos	barnen	som	lett	till	att	vi	haft	normmedvetna	samtal	med	dem.	Vi	har	inte	köpt	in	fler	
smådockor	eftersom	vi	tagit	bort	dockskåpet	från	avdelningen.	Vi	har	däremot	köpt	in	fler	(30	st.)	
duplo-figurer	vilket	gör	att	det	finns	fler	figurer	att	välja	bland	och	att	barnen	har	större	möjligheter	
att	leka	olika	familjeformer.		

Kropps-	och	funktionsnormer	
Vad:	Ge	barnen	större	mångfald	i	förebilder.	Att	ge	barnen	bättre	förutsättningar	att	fritt	pröva	och	
utveckla	förmågor	och	intressen	i	förskolans	olika	rum	och	med	förskolans	olika	material	utan	
begränsningar	utifrån	stereotypa	normer.	

Hur:	Köpa	in	barnböcker	med	olika	kroppar	och	funktionsvariationer	representerade.	Böcker	som	
likvärdigt	visar	olikhet.		Hålla	i	normmedvetna	samtal	med	barnen.	Köpa	”Olika	förlags”	
handledningar	till	bokpaket	för	barn	1–6	år,	för	stöd	och	kompetensutveckling.	När	vi	köper	
lekmaterial	som	är	figurativt	ska	vi	köpa	figurer	med	funktionsvariationer.	När	vi	har	målarboksbilder	
på	avdelningen	som	föreställer	människor	ska	de	finnas	människor	med	olika	kroppsformer	och	
funktionsvariationer.	

Genomförda	åtgärder:	Från	att	inte	ha	några	böcker	alls	med	någon	som	har	en	funktionsvariation	
har	vi	nu	köpt	fyra	barnböcker	där	funktionsvariationer	finns	med	på	ett	likvärdigt	sätt.	Vi	har	köpt	
olika	förlags	handledning	för	normmedvetna	boksamtal	till	ett	bokpaket	med	böcker	som	riktas	till	1–
3	åringar.	Barn	som	är	3–6	år	har	också	velat	läsa	och	delta	i	samtal	kring	dessa	böcker.	Vi	har	inte	
köpt	in	figurativt	lekmaterial	med	funktionsvariationer	än	(duplo,	dockor	m.m.).	Vi	har	gjort	
målarboksbilder	med	olika	kroppar	men	inte	med	funktionsvariation.	

Etnicitetsnormer	
Vad:	Ge	barnen	större	mångfald	i	förebilder.	Att	ge	barnen	bättre	förutsättningar	att	fritt	pröva	och	
utveckla	förmågor	och	intressen	i	förskolans	olika	rum	och	med	förskolans	olika	material	utan	
begränsningar	utifrån	stereotypa	normer.	



Hur:	Köpa	in	dockor	(och	smådockor	till	vårt	dockskåp)	med	olika	etniskt	utseende	och	olika	
hudtoner.	När	vi	har	målarboksbilder	på	avdelningen	som	föreställer	människor	ska	de	finnas	
människor	med	olika	etniskt	utseende.	Vi	ska	köpa	in	barnböcker	med	olika	etniciteter	
representerade.	Böcker	som	likvärdigt	visar	olikhet.	Vi	ska	hålla	i	normmedvetna	samtal	med	barnen	
bl.a.	utifrån	böckerna.	Vi	ska	köpa	Olika	förlags	handledningar	till	sina	bokpaket	för	barn	1–6	år	för	
stöd	och	kompetensutveckling.	

Genomförda	åtgärder:	Vi	har	köpt	in	tre	nya	dockor	med	olika	etniskt	utseende	och	olika	hudtoner.	
Vi	har	istället	för	smådockor	köpt	flera	(30	st.)	duplo-figurer	med	olika	etniskt	utseende	och	olika	
hudtoner.	I	flera	av	de	barnböcker	vi	köpt	finns	olika	etniciteter	representerade	och	som	visar	
olikheter	likvärdigt.	Vi	har	läst	avsnitten	”Makt	och	motstånd”,	”Lässtunden	som	normbyggare”	och	
”Genusnormer”	i	”Normkreativitet	i	förskolan	–	om	normkritik	och	vägar	till	likabehandling”	av	Karin	
Salmson	och	Johanna	Ivarsson.	Vid	tre	APT	har	vi	utifrån	ett	underlag	med	frågor	kopplat	till	texten	
konkretiserat	relevanta	begrepp	som	norm,	makt,	demokrati	och	genus.		

Vi	har	pratat	fördjupat	om	representation,	identifikation,	förebilder	och	om	demokratiuppdraget.	Vi	
pratade	om	våra	olika	upplevelser	av	litteratur	och	annan	kultur	både	som	barn	och	vuxna.	Vi	hade	
olika	exempel	på	att	ha	identifierat	oss	med	karaktärer	fast	att	de	inte	haft	samma	ursprung,	kön	
eller	utseende	som	vi	själva.	Vi	hade	alla	olika	erfarenheter	av	bl.a.	hur	Disney-filmer	under	
barndomen	exotifierat,	höjt	upp	och/eller	förstärkt	olika	stereotyper	utifrån	utseende,	genus	och	
ursprung.	Vi	pratade	om	att	sättet	sådant	som	t.ex.	ursprung,	kön	och	utseende	är	skildrat	och	
huruvida	det	är	saker	som	exotifieras	i	berättelsen	är	faktorer	som	påverkar	i	vilken	utsträckning	man	
som	läsare/mottagare	kan	identifiera	sig	med	karaktärerna	i	berättelsen	och	i	vilken	utsträckning	det	
skapar	destruktiva	jämförelser	och	stereotyper.	Vi	pratade	om	att	helheten	och	hur	något	är	berättat	
(kvaliteten)	är	det	viktigaste.	Om	berättelsen	är	välgjord,	går	ner	i	flera	lager,	har	fokus	på	det	
allmänmänskliga	så	är	den	givande	och	tillgänglig	för	alla.	Är	berättelsen	ytlig	kommer	den	att	sätta	
fokus	på	det	ytliga	för	åskådaren/läsaren/konsumenten.	Vi	pratade	om	att	variation	och	
representation	samtidigt	är	faktorer	som	spelar	roll	och	påverkar	åskådaren/läsaren/konsumenten.		

Vi	pratade	om	vikten	av	representation	i	form	av	ens	erfarenheter	och/eller	upplevelser.	T.ex.	
adoption,	att	ha	skilda	föräldrar,	mobbing,	avundsjuka,	att	ha	två	mammor,	att	ha	lite	pengar	m.m.	
Det	ger	möjlighet	att	känna	igen	sig,	bearbeta	och	förstå	saker	man	varit	med	om/sin	situation.	Det	
ger	andra	människor	möjlighet	att	öka	sin	förståelse	för	specifika	upplevelser	och/eller	erfarenheter	
som	man	själv	inte	har	men	som	innefattar	eller	ger	upphov	till	känslor	som	man	själv	kan	relatera	
till.		

Vi	pratade	om	att	enstaka	faktorer	i	sig	(att	någon	t.ex.	har	samma	hudfärg	eller	samma	kön	som	en	
själv)	inte	innebär	att	man	automatiskt	kan	identifiera	sig	med	eller	förstå	den	personen.	Vi	pratade	
om	att	det	är	en	ytlig	och	förenklande	föreställning.	

Vi	pratade	också	om	vikten	av	variation	utifrån	att	det	finns	ett	stort	värde	i	att	alla	barn/människor	
(inte	bara	de	som	har	exempelvis	ett	kön	eller	en	etnicitet	som	sällan	figurerar	i	berättelser)	får	
erfara	att	identifiera	sig	med	det	allmänmänskliga	i	en	bra	bok/film/teater	m.m.	oavsett	kön,	
utseende	och	ursprung.		

Könsnormer	(kön,	genus	och	könsidentitet	och	uttryck)	
Vad:	Ge	barnen	större	mångfald	i	förebilder.	Att	ge	barnen	bättre	förutsättningar	att	fritt	pröva	och	
utveckla	förmågor	och	intressen	i	förskolans	olika	rum	och	med	förskolans	olika	material	utan	
begränsningar	utifrån	stereotypa	normer	och	könsroller.	



Hur:	När	vi	har	målarboksbilder	på	avdelningen	som	föreställer	människor	ska	båda	kön	finnas	
representerade	på	icke	stereotypa	sätt.	Vi	ska	köpa	in	utklädningskläder	som	i	sig	inspirerar	till	icke	
könsstereotypa	rollekar.	Dels	ska	vi	köpa	fler	djurkostymer	men	även	klänningar.	De	klänningar	vi	
köper	in	(och	andra	utklädningskläder	som	kan	uppfattas	uppmuntra	till	stereotypa	roller)	ska	vi	sy	
på	olika	detaljer	som	ska	inspirera	till	kreativitet	och	frihet	från	stereotypa	normer.	En	del	i	att	se	till	
att	allt	material	och	alla	rum	är	inbjudande	och	inkluderande	för	alla	barn	på	förskolan	är	att	
presentera	det	tydligt	för	barnen	och	som	vuxen	finnas	med	till	en	början	i	leken	som	motor	då	det	
behövs	och	förebild	då	det	behövs.	Läsåret	2016–17	kommer	vi	att	ha	tema	”Bygg	och	konstruktion”.	
Vi	kommer	att	etablera	ett	bygg-rum	och	gå	igenom	materialet	kopplat	till	roliga	utmaningar	för	
barnen	på	ett	sätt	som	ska	främja	allas	lust	och	nyfikenhet	att	konstruera	och	bygga	i	byggrummet.	Vi	
kommer	att	rensa	bland	våra	gamla	sång-kort	och	göra	nya.	Vi	kommer	att	prata	med	barnen	om	
olika	sånger	som	handlar	om	en	han	och	belysa	att	det	kan	vara	både	en	hon	och	en	han	för	att	
därefter	byta	hon	i	några	av	sångerna	för	att	få	en	jämn	fördelning.	Vi	ska	köpa	in	barnböcker	med	
olika	kön	och	genus	representerade	på	ett	icke	stereotypt	sätt.	Böcker	som	likvärdigt	visar	olikhet.	Vi	
ska	hålla	i	normmedvetna	samtal	med	barnen.	Köpa	Olika	förlags	handledningar	till	sina	bokpaket	för	
barn	1–6	år	för	stöd	och	kompetensutveckling.	Vi	kommer	att	ha	regelbundna	samtal	i	arbetslaget	
kring	hur	vi	möter	barnen	(vid	APT).	Öka	vår	egen	medvetenhet	om	våra	förhållningssätt	och	
beteenden	genom	att	filma	regelbundet	under	projektarbetet	och	kontinuerligt	analysera	hur	vi	
arrangerar	miljön,	materialet	och	konkreta	situationer	i	den	vardagliga	verksamheten.	

Genomförda	åtgärder:	Vi	har	uppdaterat	hela	utklädnings-garderoben.	Vi	har	köpt	in	nya	
djurkostymer.	Vi	har	köpt	in	mycket	kläder	på	Myrorna	och	sytt	om	och	kombinerat	plagg	och	kläd-
element	på	nya	sätt.	Vi	har	skapat	kläder	med	blandade	könsstereotypa	element	och	kläder	som	
varken	är	stereotypt	killiga	eller	tjejiga.	Vi	vuxna	har	deltagit	i	leken.	På	det	sättet	har	vi	varit	med	
och	öppna	för	icke	stereotypa	möjligheter	i	lekarna.	Bl.a.	genom	att	naturligt	vara	med	på	att	det	kan	
finnas	flera	mammor	och	pappor	och	att	barnen	oavsett	kön	och	ålder	kan	ha	den	roll	de	vill.	Vi	har	
flyttat	hemvrån	till	Mellanrummet	och	gjort	om	det	mindre	utrymmet	i	Gula	rummet	till	sjukhus.	Vi	
har	haft	tema	”Bygg	och	konstruktion”	och	projektarbete	kopplat	till	det	temat	(läsåret	2016–17).	
Alla	barn	deltog	med	lust	och	nyfikenhet	i	projektet.	Vi	såg	att	det	sätt	vi	utformade	
projektstunderna	på:	tydlig	vuxennärvaro,	mindre	grupper	och	lustbetonat	bidrog	till	detta.	Vi	har	
påbörjat	en	rensning	bland	våra	gamla	sångkort	och	gjort	flera	nya	för	att	få	en	jämnare	fördelning	av	
vilket	genus	den	sången	handlar	om	har.	Vi	har	inte	haft	könsstereotypa	målarboksbilder	under	
läsåret.	De	flesta	av	de	30	barnböcker	vi	köpt	in	under	läsåret	har	varit	berättelser	med	olika	kön	och	
genus	representerade	på	icke	stereotypa	sätt	som	visar	olikheter	likvärdigt.	

När	vi	läste	ur	”Normkreativitet	i	förskolan”	konstaterade	vi	i	våra	samtal	att	begreppet	norm	har	
dubbel	betydelse.	Det	kan	både	betyda	”det	som	är	mest	vanligt”	och	”det	som	är	högst	värderat”.	
Genus	definieras	som	de	föreställningar/förväntningar	vi	har	på	en	person	baserat	på	dennes	
biologiska	kön.	

Vi	behövde	också	definiera	traditionella	könsroller	eftersom	det	är	något	vi	aktivt	ska	motverka,	så	
att	vi	förstår	begreppen	och	medvetet	arbetar	åt	samma	håll.		

I	texten	förklarar	de	traditionella	könsroller	som	den	generalisering	som	ofta	görs	utifrån	biologiskt	
kön.	”Pojkar	förväntas	oftare	leka	fysiskt	och	i	stor	grupp,	ha	svårt	att	följa	regler	och	ha	ett	enklare	
språk,	medan	flickor	förväntas	leka	stillsamt	i	små	grupper	(ofta	två	och	två),	vara	till	lags	och	ha	ett	
rikt	ordförråd”.	



Vi	diskuterade	hur	begränsande	dessa	förutfattade	meningar	är	om	man	möter	ett	barn	(en	
människa)	med	dessa	förväntningar	istället	för	en	öppenhet	och	lyhördhet	för	den	individ	man	
möter.	

För	att	motverka	traditionella	könsroller	har	vi	i	samtal	kring	texten	och	verksamheten	kommit	fram	
till	att	vi	behöver	bli	medvetna	om:	Vad	vi	förväntar	oss	(av	barnen	i	olika	situationer),	vilket	språk	vi	
använder	(vilka	ord	vi	väljer),	hur	vi	agerar	och	hur	vi	tar	i	barnen.	

Vi	har	bl.a.	filmat	för	att	få	syn	på	detta.	Vi	har	behövt	prata	om	att	syftet	med	att	filma	inte	är	att	
granska	sig	själv	och	varandra,	utan	att	medvetandegöra	och	öppna	för	samtal	kring	det	som	syns	
och	hörs	i	dokumentationen.	

Samtalen	kring	texten	har	även	lett	till	att	vi	tagit	bort	våra	sagolådor,	för	att	uppdatera	och	revidera	
dem	ur	flera	likabehandlingsaspekter.	Vi	har	också	bestämt	i	arbetslaget	att	vi	inte	ska	låna	böcker	på	
biblioteket	som	cementerar	stereotypa	könsroller	och	motsättningar	mellan	könen	(t.ex.	
Håkanbråkan-böckerna	med	många	stereotyper	bland	karaktärerna	och	som	bl.a.	handlar	om	
”äckliga	tjejbaciller”)		

Tros	och	religionsnormer	
Vad:	Ge	barnen	fler	referenser	för	religion	och	trosuppfattning.	

Hur:	Uppmärksamma	högtider	från	olika	kulturer	och	religioner.	I	”Normkreativitet	i	förskolan	–	om	
normkritik	och	vägar	till	likabehandling”	som	vi	ska	köpa	in	under	läsåret	finns	ett	uppslag	som	heter	
”Förskoleårets	högtidskalender”.	I	den	finns	FN:s	alla	högtider,	högtider	från	7	världsreligioner	och	
högtidsdagar	från	alla	kontinenter	m.m.	

Genomförda	åtgärder:	Vi	har	under	läsåret	firat	FN:s	internationella	Down	syndrom-dag	genom	att	
”rocka	sockorna”,	sjunga	sånger	om	likvärdig	olikhet	med	tecken,	skapa	på	temat	och	ha	
normmedvetna	samtal.	Vi	har	även	planerat	att	fira	det	kinesiska	nyåret	(5/2	2019)	och	det	persiska	
nyåret	(21/3	2019)	under	kommande	läsår.		

Socioekonomiska	normer	
Vad:	Ge	barnen	referenser	för	olika	socioekonomiska	förutsättningar.	

Hur:	Vi	ska	köpa	in	barnböcker	som	utspelar	sig	i	olika	socioekonomiska	miljöer.	En	bok	vi	ska	köpa	in	
heter	”Tilly	som	trodde	att”.	Vi	ska	hålla	i	normmedvetna	samtal	med	barnen.	Vi	ska	ha	
målarboksbilder	med	detaljer	som	refererar	till	olika	socioekonomiska	situationer.	

Genomförda	åtgärder:	Vi	har	köpt	in	bilderboken	”Veckan	före	barnbidraget”	som	utspelar	sig	i	en,	i	
både	text	och	bild,	mer	sällan	gestaltad	socioekonomisk	miljö.	Den	visar	på	olikheter	på	ett	likvärdigt	
sätt	samtidigt	som	den	väcker	tankar	och	frågor.	Det	är	en	bok	som	flera	barn	ofta	vill	höra	vid	
läsvilan.	Läsningen	av	boken	tillsammans	med	barnen	har	lett	till	normmedvetna	samtal	om	hur	livet	
och	vardagen	kan	vara.	”Tilly	som	trodde	att”	har	varit	slut	hos	de	återförsäljare	vi	hittat	både	på	
internet	och	i	fysiska	bokaffärer.	Vi	kommer	i	samband	med	bokinköp	se	om	den	kommit	in	
kontinuerligt	tills	vi	har	den	i	vår	boksamling.	

	

Genomförda	åtgärder	som	inte	varit	planerade	
Samtal	och	arbetsklimat.	Utöver	att	vi	planerat	att	ha	samtal	kopplade	till	vissa	målområden	har	vårt	
arbete	präglats	och	utvecklats	av	den	samtalskultur	som	vuxit	fram	i	arbetslaget.	Detta	har	varit	
bland	det	allra	viktigaste	för	hur	arbetet	fungerat.	Klimatet	bland	de	vuxna	på	förskolan	är	av	



avgörande	vikt	för	klimatet	i	barngruppen.	Det	är	i	öppna	och	levande	samtal	svårigheter	och	
problem	kan	ges	konstruktiva	lösningar.		

Vi	har	haft	samtal	som	känts	meningsfulla	där	var	och	en	gett	uttryck	för	sig	själv	och	sitt	perspektiv	
på	de	saker	vi	pratat	om.	Vi	har	kunnat	prata	om	sådant	som	känts	svårt	och	vi	har	uttryckt	när	något	
känts	och	varit	bra.	Det	har	lett	till	trygghet,	kreativitet	och	ansvarstagande.	Det	har	öppnat	för	alla	i	
arbetslaget	att	ta	egna	initiativ	som	fört	verksamheten	framåt	och	gjort	arbetet	med	
likabehandlingsfrågor	mer	levande	och	dynamiskt.	Samtalsklimatet	har	gjort	att	saker	som	varit	
trängande	och	viktiga	i	arbetet	”naturligt”	kommit	på	tal.		

Vi	har	på	våra	möten	återkommit	till	den	gemensamma	grunden	för	det	dagliga	arbetet	som	finns	
dokumenterad	i	verksamhetsplanen	under	rubrikerna	”barnsyn”,	”kunskapssyn”	och	”syn	på	
pedagogens	roll”.	Samtalen	har	lett	till	ändringar	och	förtydliganden	i	texten	och	att	den	grund	som	
verksamheten	och	likabehandlingsplanen	utgår	från	fördjupats	och	förankrats	i	hela	arbetslaget.	

Integritetspolicy.	Under	året	som	gått	har	vi	gått	igenom	materialet	från	det	icke	vinstdrivande	
bolaget	Treskablinoll.	Med	utgångspunkt	i	det	har	vi	dels	skrivit	en	policy	för	vårat	arbete	med	
barnens	integritet	och	ett	kontrakt	gällande	detsamma,	som	alla	i	personalen	har	skrivit	under.	Vi	har	
därutöver	skapat	ett	samlat	dokument	(se.	Bilaga	4.)	med	förskolans	grund	(barnsyn,	kunskapssyn	
och	syn	på	pedagogens	roll),	förskolans	integritetspolicy	och	kontraktet	gällande	integritetspolicyn.	
Vi	har	infört	som	rutin	att	nya	vikarier	får	läsa	det	här	samlade	dokumentet	och	skriva	under	
kontraktet	i	det.	De	här	åtgärderna	har	gjort	att	arbetet	med	barnens	integritet	konkretiserats	och	
blivit	tydligare.		

Ändrat	upplägget	på	lunch-samlingarna.	Tidigare	hade	vi	en	gemensam	samling	för	alla	barn	innan	
lunch.	Nu	har	vi	istället	två	samlingar	där	barnen	är	uppdelade	efter	ålder.	Vi	har	skapat	ett	mer	
varierat	innehåll	i	samlingarna	och	anpassat	innehållet	i	de	olika	gruppernas	samlingar	till	barnens	
ålder.	Det	tidigare	upplägget	var	mer	anpassat	efter	de	äldre	barnen,	även	om	flera	av	de	äldre	
barnen	tyckte	att	det	var	tråkigt	med	samling.	De	förändringar	vi	har	gjort	har	inneburit	att	det	här	
verksamhetsmomentet	på	ett	tydligt	sätt	är	anpassat	efter	hela	barngruppen.	Alla	barn,	oavsett	
ålder,	får	delta	i	roliga	och	stimulerande	samlingar.	

Organiserat	om	lunchen.	Tidigare	satt	alla	barn	i	köket	och	matsalen	när	det	var	lunch.	Det	var	ofta	
en	hög	ljudnivå	i	matsalen	och	de	äldre	barnen	fick	lätt	mer	utrymme	vid	samtalen	som	uppstod.	Vi	
har	ändrat	hur	vi	sitter	vid	lunchen	så	att	fem	av	de	yngsta	barnen	sitter	vid	ett	eget	bord	i	ett	eget	
rum.	Det	har	inneburit	en	betydligt	lägre	ljudnivå	och	ett	större	lugn	i	matsalen	och	lett	till	att	de	
yngre	barnen	fått	mer	utrymme	i	samtalen	vid	lunchen.	

Resultat	och	Nuläge	
De	förändringar	av	verksamheten	som	vi	gjort	har	resulterat	i	flera	saker.	Materialinköp	såsom	nya	
dockor	och	duplofigurer,	nya	böcker	och	utklädningskläder	har	bl.a.	inneburit	att	barnen	i	sin	vardag	
ser,	leker	med	och	tar	del	av	material	där	olikheter	hos	människor	är	en	självklarhet.		

Vi	har	sett	en	utveckling	av	lekkulturen	och	den	psykosociala	miljön	på	avdelningen.	Den	har	
utvecklats	mot	att	bli	mer	kreativ	och	öppen.	Barnen	kan	ha	vissa	barn	som	de	oftare	leker	med	än	
andra	men	det	är	generellt	inte	starka	grupperingar.	I	första	hand	ser	vi	att	de	som	tyr	sig	till	
varandra	gör	det	för	att	man	är	nära	varandra	i	ålder	och	intressen,	snarare	än	för	att	skapa	
hierarkier	eller	maktspel.	Barnens	olika	erfarenheter,	intressen	och	preferenser	har	i	hög	grad	varit	
tillgångar	för	gruppen	snarare	än	att	de	avvisats	med	hänvisning	till	begränsande	föreställningar.	De	
barn	som	börjat	leka	rollekar	leker	ofta	med	varandra	över	åldersgränserna	och	oavsett	könet	på	de	



som	de	leker	med.	De	inspireras	av	varandra	och	vågar	leka	lekar	som	de	tidigare	kunnat	dra	sig	för	
p.g.a.	att	de	uppfattat	att	lekarna	inte	”varit	för	dem”,	ofta	relaterat	till	föreställningar	om	vad	som	
är	för	tjejer/killar.	Barnen	har	lekt	att	de	varit	föräldrar	av	ett	annat	kön	än	de	själva	har.	Såväl	pojkar	
och	flickor,	i	olika	åldrar,	har	lekt	familj	där	alla	i	familjen	ägnat	sig	åt	omsorgs	av	dockor.	Såväl	pojkar	
och	flickor,	i	olika	åldrar,	har	lekt	polislekar	med	familjeprägel,	där	det	funnits	mamma-poliser,	
storasysterpoliser,	hundpoliser	o.s.v.		

Att	det	finns	olika	familjekonstellationer	representerade	i	våra	bilderböcker	har	lett	till	att	
föreställningar	som	barn	har	haft	om	att	det	inte	kan	vara	två	föräldrar	av	samma	kön	i	en	familj	
kommit	till	uttryck	och	kunnat	samtalas	om.		

Ändringar	som	vi	gjort	i	miljön	har	gjort	vårt	material	mer	tillgängligt	för	alla	så	att	de	yngre	kunnat	
vara	friare	att	initiera	lekar	och	aktiviteter	på	egen	hand.		

Utvecklingsbehov	och	underlag	för	mål	läsåret	2018–19	
Vi	har	observerat	att	det	kan	vara	svårt	att	räcka	till	för	både	äldre	och	yngre	barn	de	stunder	när	
barngruppen	inte	är	uppdelad	efter	ålder.	Det	finns	på	gruppnivå	skillnader	i	intressen	och	sätt	att	
leka	som	gör	att	det	kan	vara	svårt	att	vara	med	både	små	och	stora	samtidigt.	De	yngre	kan	ha	svårt	
att	hänga	med	i	handlingen	och	i	hur	leksaker	används	i	en	rollek,	vilket	ibland	leder	till	att	de	äldre	
uppfattar	att	de	yngre	stör	deras	lekar.	De	yngre	har	generellt	en	mindre	utvecklad	finmotorik	och	
det	gör	att	det	ibland	är	svårt	att	ta	fram	sådant	material	som	de	äldre	gärna	använder	som	pärlor	
och	tuschpennor.	

Till	hösten	kommer	vi	att	göra	en	renovering	av	lokalerna	vad	gäller	den	pedagogiska	miljön.	Vi	
kommer	från	hösten	2018	att	dela	oss	på	två	avdelningar	(en	1–3	år	och	en	3–6	år).	Under	slutet	på	
vårterminen	2018,	sommaren	och	början	av	höstterminen	2018	kommer	vi	att	iordningställa	miljön	
så	att	den	än	mer	anpassad	och	tillgänglig	för	barnen	i	den	ålder	som	kommer	att	gå	på	avdelningen.	
Vi	kommer	att	byta	våra	höga	bruna	hyllor	till	låga	hyllor	i	alla	rum.	Vi	kommer	att	skapa	en	ateljé	för	
de	yngre	barnen	som	ständigt	är	tillgänglig.	Vi	kommer	att	skapa	ett	matematik-	och	
naturvetenskapsrum	för	de	äldre	barnen	med	mycket	material	som	kan	vara	tillgängligt	för	barnen	3–
6	år	i	och	med	uppdelningen.		

Vi	observerar	också	att	barnen	som	är	yngst	känner	sig	trygga	med	de	äldre	barnen	och	att	de	äldre	
barnen	ofta	har	en	förståelse	för	vad	det	innebär	att	vara	yngre.	Vi	ser	att	äldre	barn	ofta	hjälper	
yngre	barn	i	olika	situationer	(att	klä	av	sig,	att	sätta	på	kranen	i	badrummet	vid	handtvätt,	att	plocka	
fram	ett	material,	att	stötta	vid	en	konflikt	m.m.).	Detta	vill	vi	främja	även	efter	uppdelningen	i	höst.	
Vi	kommer	att	vara	tillsammans	på	morgonen	och	eftermiddagen	så	att	barnen	även	i	fortsättningen	
lär	känna	varandra,	vi	kommer	också	titta	på	former	för	planerade	samarbeten	avdelningarna	
emellan.	

Efter	sammanslagningen	kommer	vi	att	ha	nya	rum	och	rum	som	inte	används	på	samma	sätt	som	
idag	vilket	innebär	att	vi	får	titta	på	detta	i	augusti	för	att	kunna	anpassa	målen	för	läsåret	2018–19.		

Vi	har	sett	att	vår	litteratur	är	mindre	ensidig	än	då	en	förälder	gjorde	en	systematisk	genomgång	av	
våra	barnböcker	(ht	2016).	Vi	har	tagit	fram	en	checklista	från	”Normkreativitet	i	förskolan”	med	
vilken	vi	ska	göra	en	inventering	av	litteraturen	vi	har	nu	utifrån	samtliga	diskrimineringsgrunder	(vi	
har	gjort	en	gedigen	rensning	bland	de	böcker	vi	hade	och	vi	har	köpt	in	ca.	30	nya	bilderböcker	
läsåret	2017–18).	Därefter	kan	vi	jämföra	de	mätbara	resultaten	av	den	systematiska	genomgången	
av	vårt	bokutbud.	



Vi	behöver	fortsätta	genomgången	av	sång-korten	vi	använder	vid	sångsamlingar	utifrån	
likabehandlingsperspektiv.			

Vi	har	plockat	bort	våra	sagolådor	(lådor	med	material	till	bordsteater).	Barnen	har	flera	gånger	
uttryck	att	de	saknar	sagorna,	men	vi	behöver	gå	igenom	dem	ur	ett	bl.a.	ett	genusperspektiv	innan	
vi	kan	använda	dem	i	verksamheten.	

	

	

	

	 	



Akutplan.	 

Akut	åtgärd	av	personal	vid	trakasserier	och	kränkande	behandling:	
Ta	reda	på	vad	som	hänt.	

Lyssna	förutsättningslöst	både	på	den	kränkta	och	den	som	kränkt.	

Stödja	det	utsatta	barnet	genom	att	förstå,	trösta	och	bekräfta.	Stödja	barnet	som	kränkt	genom	att	
ge	tydligt	och	adekvat	motstånd.	

	

Handlingsplan	när	någon	form	av	trakasserier,	diskriminering	eller	kränkande	
behandling	upptäcks	
	
Barn	mot	barn	
Den	person	som	registrerar	trakasserier	eller	en	kränkande	behandling	bland	barnen	rapporterar	till	
personalen	vad	som	hänt.		

Personal	kontaktar	berörda	föräldrar	(för	att	informera	så	att	föräldern	ska	kunna	förstå	och	möta	
barnet	inte	för	att	föräldern	ska	ta	upp	situationen	hemma.	Tidsavståndet	från	den	konkreta	
händelsen	gör	att	det	lätt	blir	till	skuld	för	barnet	och	inte	främjar	en	förändring),	resterande	
personal	och	förskolechef.	

Åtgärder	beslutas	gemensamt	bland	personalen,	förälder	och	förskolechefen	samt	dokumenteras.	

Uppföljning	i	personalgruppen	samt	med	berörda	föräldrar	inom	en	vecka.	Ansvarig	är	den	personal	
som	fört	det	inledande	samtalet.	

Om	kränkningar	inte	upphör	skall	förskolechefen	tillsammans	med	övrig	personal	och	föräldrar	ta	
beslut	om	ytterligare	åtgärder.	Möten	med	förskolechef,	personal	och	berörda	föräldrar	ska	hållas	
tills	dess	att	barnet	uttrycker	under	en	längre	period	att	det	mår	bra.		

	

Vuxen	mot	barn	
Den	person	(personal	eller	förälder)	som	registrerar	diskriminering	eller	en	kränkande	handling	av	en	
vuxen	mot	ett	barn	rapporterar	detta	till	Förskolechefen.	

Förskolechef	samlar	information	om	händelsen.		

Förskolechef	ska	genomföra	enskilda	samtal	med	de	inblandade.	Vid	behov	kan	Förskolechef	vända	
sig	till	personalansvarig	och	till	ordförande	för	stöd	och	avlastning.	

Berörda	föräldrar	kontaktas.	Facklig	representant	meddelas	angående	den	vuxne.	

Uppföljning	ska	ske	inom	en	vecka.	

Förskolechefen	ska	dokumentera.		

	

	 	



Kränkning	mellan	vuxna	
Förskolechefen	är	ansvarig	och	agerar	utifrån	arbetsmiljölagen.	Förskolechefen	tar	hjälp	av	
personalansvarig	vid	behov	för	stöd	och	avlastning.	

Information	www.arbetsmiljoverket.se	

	

Kompetensutvecklingsplan:		

Regelbundna	samtal	i	arbetslaget	(på	APT	och	fredagsplaneringsmöten)	om	våra	egna	sätt	att	möta	
barnen	och	om	våra	egna	uppfattningar	av	vad	som	är	kvinnligt	och	manligt,	familjenormer,	
könsöverskridande	identitet,	åldersnormer,	kroppen	och	funktionsvariationer,	etnicitetsnormer,	tros	
och	religionsnormer,	socioekonomiska	normer	utifrån	hur	vi	arrangerar	miljön,	materialet,	val	av	
material	och	konkreta	situationer	i	den	vardagliga	verksamheten.	Vi	kommer	även	att	filma	
regelbundet	under	projektarbetet	för	att	tillsammans	analysera	situationerna	och	bli	mer	medvetna	
om	våra	förhållningssätt	och	beteenden.		

Vi	kommer	att	läsa	och	diskutera	avsnitten	”Makt	och	motstånd”,	”Lässtunden	som	normbyggare”,	
och	”Genusnormer”	i	”Normkreativitet	i	förskolan	–	om	normkritik	och	vägar	till	likabehandling”	av	
Karin	Salmson	och	Johanna	Ivarsson.	Vi	kommer	tillsammans	i	arbetslaget	koppla	texterna	och	
reflektionerna	till	oss	själva	och	vår	verksamhet.		

Vi	kommer	även	att	jobba	utifrån	brottsoffermyndighetens	material	”liten	och	trygg”.	Materialet	är	
en	pedagogisk	handledning	till	förskolan	för	samtal,	lek	och	skapande	kring	känslor	och	rättigheter.	

Vi	kommer	att	läsa	förlaget	olikas	”handlingsplaner”	till	böcker	i	deras	bokpaket	för	barn	1–3	år.	Vi	
kommer	att	diskutera	handledningarna	på	morgonmötet	vecka	18	och	vi	kommer	att	ta	stöd	av	
handledningarna	för	att	leda	normkritiska	boksamtal	med	barnen.	

	

Barns-	och	föräldrars	delaktighet:		

Vi	använde	föräldramötet	på	höstterminen	2017	till	att	informera	föräldrarna	om	förskolans	barnsyn,	
syn	på	pedagogens	roll,	vårt	arbetssätt	och	vår	kunskapssyn.	Vi	informerade	om	vårt	arbete	kring	
integritet	och	gick	igenom	vår	integritetpolicy	(bilaga	4).	Det	uppstod	samtal	kring	föräldrars	
erfarenhet	av	släktingar	och	bekanta	som	kan	kränka	barns	integritet	utan	att	förstå	det	och	hur	man	
kan	göra	i	en	sådan	situation.	

I	samband	med	att	förskolan	tar	emot	ett	nytt	barn	ska	den	nya	familjen	informeras	av	den	ansvarige	
pedagogen	om	förskolans	likabehandlingsplan.	

Planen	ska	upprättas	i	september-oktober	varje	år.	När	arbetslaget	och	förskolechefen	skrivit	klart	
planen	skickas	den	till	alla	föräldrar	som	inbjuds	till	att	återkomma	med	sina	tankar	och	synpunkter.	
Därefter	sammanställs	föräldrarnas	synpunkter	som	blir	underlag	för	samtal	i	arbetslaget	och	
eventuell	revidering	av	likabehandlingsplanen	innan	den	blir	gällande.	

Vi	kommer	att	gå	igenom	delar	av	likabehandlingsplanen	på	föräldramötet	under	höstterminen	2018	
och	ha	samtal	kring	om	det	finns	något	föräldrarna	kan	göra	för	att	aktivt	delta	i	
likabehandlingsarbetet.	



Barnen	är	delaktiga	genom	att	det	är	dem	(och	oss	själva)	vi	observerar	och	utgår	ifrån	då	vi	
kartlägger	nuläget	och	verksamhetens	och	barngruppens	behov.	De	är	delaktiga	genom	att	det	är	
dem	vi	har	samtal	med	och	lyssnar	på	i	vardagen.	Det	är	barnen	(och	vi	pedagoger	och	miljön)	som	är	
aktörer	i	de	vardagliga	situationer	vi	diskuterar	och	reflekterar	kring	i	våra	samtal	på	APT	och	
fredagsmöten	om	likabehandlingsarbetet	och	hur	vi	ska	utveckla	och	förbättra	verksamheten.	

	

	

	

	 	



Bilaga	1.	

Bakgrund	
 

Alla	förskolor	har	ett	uppdrag	att	arbeta	för	en	förskolemiljö	som	är	fri	från	diskriminering,	
trakasserier	och	kränkande	behandling.	Likabehandlingsarbetet	regleras	i	två	regelverk:	

• Diskrimineringslagen	(enligt	kap.	3	16§)	
• Skollagen	(enligt	14a	kap.	8§)	

	

Förskolan	ska	varje	år	upprätta	två	planer	för	likabehandlingsarbetet,	en	likabehandlingsplan	och	en	
plan	mot	kränkande	behandling.	De	båda	planerna	kan	sammanföras	till	en	så	länge	innehållet	
uppfyller	lagarnas	krav.	Planerna	ska	upprättas	årligen.		

Enligt	diskrimineringslagen	ska	huvudmannen	bedriva	ett	målinriktat	arbete	för	att	aktivt	främja	lika	
rättigheter	och	möjligheter	för	de	barn	som	deltar	i	eller	söker	till	förskolan,	oavsett	kön,	etnisk	
tillhörighet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	funktionsvariation,	sexuell	läggning,	ålder	eller	
könsöverskridande	identitet	eller	uttryck.	

Enligt	skollagen	ska	huvudmannen	även	se	till	att	förskolan	bedriver	ett	målinriktat	arbete	för	att	
motverka	kränkande	behandling	av	barn.		

Förskolan	har	skyldighet	att	agera	så	snart	som	någon	anställd	får	kännedom	om	att	ett	barn	känner	
sig	utsatt	för	trakasserier,	diskriminering	eller	kränkande	behandling.	Förskolan	måste	utreda	vad	
som	har	hänt	och	vidta	de	åtgärder	som	behövs	för	att	stoppa	kränkningarna.	Om	förskolan	inte	gör	
tillräckligt	kan	förskolans	huvudman	bli	skyldig	att	betala	skadestånd	till	det	utsatta	barnet.	
Personalen	eller	huvudmannen	får	inte	utsätta	barn	för	straff	eller	annan	form	av	negativ	behandling	
på	grund	av	att	barnet	eller	vårdnadshavaren	har	anmält	förskolan	eller	påtalat	förekomsten	av	
diskriminering,	trakasserier	eller	kränkande	behandling.		

Likabehandlingsplanen/plan	mot	kränkande	behandling	tar	sin	utgångspunkt	i	de	styrdokument	som	
ligger	till	grund	för	Flygande	mattans	uppdrag.	Dessa	styrdokument	är:	

• FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	
• Skollagen	(2010:800)	
• Diskrimineringslagen	(2008:567)	
• Förordningen	(2006:1083)	om	barns	och	elevers	deltagande	i	arbetet	med	planer	mot	

diskriminering	och	kränkande	behandling		
• Skolverkets	Allmänna	råd	Arbetet	mot	diskriminering	och	kränkande	behandling	(2014))	
• Läroplan	för	förskolan	Lpfö	98	(reviderad	2010)		
• Flygande	mattans	verksamhetsplan	
• Flygande	Mattans	grund	(upprättad	2016,	rev.	2017)	

	

	

	 	



Så	här	arbetar	Flygande	Mattan	med	upprättandet	av	Likabehandlingsplan/Plan	mot	
kränkande	behandling	
	

På	förskolan	Flygande	Mattan	är	det	styrelsen	som	är	ansvarig	för	att	en	likabehandlingsplan	samt	en	
plan	mot	kränkande	behandling	upprättas	varje	år.	Förskolechefen	ansvarar	för	det	pedagogiska	
innehållet	i	planerna,	genomförandet	av	planerna	och	att	se	till	att	planerna	är	kända	för	alla	inom	
förskolan	samt	att	de	efterföljs,	utvärderas	och	uppdateras.	Styrelsen	ansvarar	för	att	personalen	
kontinuerligt	utbildas	för	att	aktivt	kunna	arbeta	mot	kränkande	behandling	och	diskriminering.		

 

 

	 	



Bilaga	2	

Definitioner	
Nedan	förklaras	kort	de	centrala	begrepp	som	ligger	till	grund	för	likabehandlingsplanen/plan	mot	
kränkande	behandling.	Begreppen	och	definitionen	av	dem	är	hämtade	från	Skolverkets	allmänna	råd	
”Arbetet	mot	diskriminering	och	kränkande	behandling”	(2014).	

Diskriminering	
Diskriminering	innebär	att	ett	barn	eller	en	elev	missgynnas,	direkt	eller	indirekt,	av	skäl	som	har	
samband	med	någon	av	diskrimineringsgrunderna	kön,	könsöverskridande	identitet	eller	uttryck,	
etnisk	tillhörighet,	religion	eller	trosuppfattning,	funktionshinder,	sexuell	läggning	eller	ålder.	Eftersom	
diskriminering	handlar	om	missgynnande	förutsätter	det	någon	form	av	makt	hos	den	som	utför	
diskrimineringen.	I	verksamheterna	är	det	huvudmannen	eller	personalen	som	kan	göra	sig	skyldig	till	
diskriminering.	Barn	och	elever	kan	inte	diskriminera	varandra	i	juridisk	bemärkelse.	

Direkt	diskriminering	
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.	

Indirekt	diskriminering	
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.	

Likabehandling	
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.	

Trakasseri	
Trakasserier	är	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.	Om	någon	ur	personalen	
utsätter	ett	barn	eller	en	elev	för	trakasserier	benämns	det	diskriminering.	

Kränkande	behandling	
Kränkande	behandling	är	ett	uppträdande	som,	utan	att	vara	diskriminering	enligt	
diskrimineringslagen,	kränker	barns	eller	elevers	värdighet.		

Trakasserier	och	kränkande	behandling	kan	utföras	av	en	eller	flera	personer	och	riktas	mot	en	eller	
flera.	De	kan	vara	synliga	och	handfasta	likaväl	som	dolda	och	subtila.	De	kan	utföras	inte	bara	direkt	i	
verksamheten	utan	även	via	exempelvis	telefon	och	internet.	Trakasserier	och	kränkande	behandling	
kan	t.ex.	uttryckas	genom	nedsättande	tilltal,	ryktesspridning,	förlöjliganden	eller	fysiskt	våld.	
Kränkningarna	kan	även	handla	om	att	frysa	ut	eller	hota	någon.	Kränkande	behandling	kan	äga	rum	
vid	enstaka	tillfällen	eller	vara	systematiska	och	återkommande.		



Mobbning	är	en	form	av	kränkande	behandling	eller	trakasserier	som	innebär	en	upprepad	negativ	
handling	när	någon	eller	några	medvetet	och	med	avsikt	tillfogar	eller	försöker	tillfoga	en	annan	skada	
eller	obehag.	

Trakasseri-	och	diskrimineringsgrunder	
Kön	
Begreppet	kön	innebär	att	någon	är	kvinna	eller	man.	Förbudet	mot	könsdiskriminering	omfattar	
också	personer	som	planerar	att	ändra	eller	har	ändrat	sin	könstillhörighet.		
Etnisk	tillhörighet	
Med	etnisk	tillhörighet	menas	nationellt	eller	etniskt	ursprung,	hudfärg	eller	annat	liknande	
förhållande.	

Religion	eller	annan	trosuppfattning	
Med	religion	avses	religiösa	åskådningar	som	exempelvis	hinduism,	judendom,	kristendom	och	islam.	
Annan	trosuppfattning	innefattar	sådana	övertygelser	som	har	sin	grund	i	eller	samband	med	en	
religiös	åskådning,	till	exempel	buddism,	ateism	och	agnosticism.	

Politiska	åskådningar	och	etiska	eller	filosofiska	värderingar	som	inte	har	samband	med	religion	
omfattas	inte	av	diskrimineringslagens	skydd.	

Funktionsnedsättning	(funktionsvariation)	
Med	funktionsnedsättning	menas	varaktiga	fysiska,	psykiska	eller	begåvningsmässiga	begränsningar	av	
en	persons	funktionsförmåga	som	till	följd	av	en	skada	eller	en	sjukdom	fanns	vid	födseln,	har	uppstått	
därefter	eller	kan	förväntas	uppstå.	Tillfälliga	begränsningar	av	en	persons	funktionsförmåga	är	inte	en	
funktionsnedsättning	i	diskrimineringslagens	mening.	

Funktionsnedsättning	innebär	en	nedsättning	av	fysisk,	psykisk	eller	intellektuell	funktionsförmåga.	
Det	är	alltså	något	som	en	person	har,	inte	något	som	en	person	är.	En	funktionsnedsättning	kan	
märkas	mer	eller	mindre	i	olika	situationer	som	till	exempel	allergier,	dyslexi,	hörsel	och	synskador	
med	mera	

	Sexuell	läggning	
Lagen	definierar	sexuell	läggning	som	homosexuell,	bisexuell	eller	heterosexuell	läggning.	

Könsöverskridande	identitet	eller	uttryck	
Med	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.	

Ålder	
Ålder	innebär	uppnådd	levnadslängd.	Alla	människor,	oavsett	ålder	omfattas	av	lagens	skydd	mot	
diskriminering	

	 	



Bilaga	3	

Verktyg	för	kartläggning	och	
nulägesanalys	till	likabehandlingsplanen	
och	planen	mot	kränkande	behandling	
	

Observera	under	2–3	veckor.	Reflektera	över	alla	frågor	utifrån	kön,	ålder,	etnicitet,	
funktionsnedsättning	och	religion	och	trosuppfattning,	könsöverskridande	identitet	och	uttryck	och	
sexuell	läggning.	Direkt	diskriminering	och	indirekt	diskriminering.	

Hur	möter	pedagogerna	barnen?	filma	samspelet.	
	

	

Hur	väljer	barnen	lekmaterial?	Observera	materialvalen	i	de	olika	
rummen	och	lyssna	på	och	titta	efter	vad	som	avgör	barnens	val.	
	

	

Vilka	barn	leker	tillsammans?	Dokumentera	barnens	lekkamrater.	
(förslag:	Barnens	namna	lodrätt,	veckodagar	vågrätt)	
	

	

Vilka	barn	leker	i	vilka	rum?		
Byggrummet	

Ateljén	

Mellanrummet	(delen	med	scen/lägenhet)	

Andra	delen	av	mellanrummet	

Sjukhuset	

Gula	rummet	i	soffan	

Gula	rummet	vid	borden		

Gula	rummet	vid	den	låga	vita	hyllan	

	

	



Hur	är	stämningen	i	gruppen?	Observera	om	det	finns	hierarkier	i	
gruppen	och	hur	de	i	så	fall	ser	ut?	Hur	är	man	mot	varandra	både	
verbalt	och	med	kroppsspråket	(Miner,	blickar,	suckar,	kommentarer,	
viskningar,	skratt)?			
	 	



Bilaga	4.	

2018-02-05	

Flygande	mattans	grund,	integritetpolicy	
och	integritetskontrakt	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	



	

Flygande	mattans	grund	vilken	genomsyrar	verksamhetens	alla	delar	
	

Flygande	Mattans	barnsyn	(människosyn)	
Barn	är	jämbördiga	medlemmar	av	vårt	samhälle.	De	behöver	bli	lyssnade	på	och	tagna	på	allvar.	Hur	
barn	(människor)	är	eller	blir	i	olika	situationer	är	en	summa	av	många	faktorer.	Man	påverkas	av	
dagsformen,	gruppkonstellationen,	den	fysiska	miljön,	de	vuxnas	agerande,	materialen	och	
aktivitetens	utformning,	ens	bakgrund	och	familjeförhållanden	och	vad	man	går	igenom	för	
utvecklingsprocess.		

Flygande	Mattans	syn	på	lärande	och	kunskap	
Att	lära	är	att	utvecklas.	Lärandet	har	med	”mening”	att	göra.	Att	fakta	och	förmåga	kopplas	till	ett	
sammanhang	som	blir	meningsfullt	för	barnen.	Lärandet	sker	ofta	socialt	(både	relationen	barn-barn,	
vuxen-barn,	material	och	miljö-barn)	med	hjälp	av	lust,	glädje,	motstånd,	vänskap,	samarbete,	
fantasi,	lek	och	humor.	

Flygande	Mattans	syn	på	pedagogens	roll	
Genom	omsorg,	fostran	och	lärande	ska	vi	skapa	en	trygg	helhet	(Lpfö	98	rev	2010)	

Pedagogens	roll	är	att	vara	en	trygg	vuxen	som	är	närvarande	och	möter	barnens	behov,	känslor,	
frågor,	intressen	och	reflektioner	med	stor	lyhördhet.	Pedagogens	roll	är	vidare	att	bekräfta,	guida	
och	vägleda,	och	ibland	följa	med	som	medforskare.	För	att	kunna	erbjuda	möjlighet	till	fortsatt	
lärande	och	förankring	av	kunskap	behöver	pedagogen	fördjupa	sin	egna	kunskap	i	olika	ämnen.	

Flygande	Mattans	arbetssätt	
Vi	arbetar	i	projekt,	mindre	eller	större	beror	på	barnens	nyfikenhet,	intresse	och	
arbets/läroprocesser.	Läsåret	2017–18	inom	temat	”Språk	och	kommunikation”.	

En	del	i	arbetssättet	är	att	arbeta	efter	ett	veckoschema	med	återkommande	aktiviteter	som:	Dans-
gympa,	Tisdagsutflykt,	Projektarbete,	Läsvila,	Sångsamling	m.m.	

En	annan	del	av	arbetssättet	är	att	dokumentera.	Dokumentationen	i	form	av	filmer,	foton	och	
anteckningar	är	sedan	underlag	för	reflektioner	och	samtal	både	med	barnen,	i	arbetslaget	och	för	
läraren	ensam.	Dokumentationen	och	reflektionerna	blir	också	underlag	för	planering,	uppföljning	
och	utvärdering	av	verksamheten.	

Föräldrarna	får	i	huvudsak	del	av	dokumentation	genom	Förskoleappen	och	ett	verksamhetsbrev	
som	vi	skriver	ca.	en	gång	per	månad.	

	

Teoretisk	förankring:		

• Skolverkets allmänna råd med kommentarer ”systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet” 2012,  
• Skolverkets stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation” 2012 
• ”Barndomspsykologi utveckling i en förändrad värld” Dion Sommer, Per Larson 2009 
• Klara Dolks föreläsning ”Bångstyriga barn – genuspedagogik och normkritisk praktik i förskolan” 2007 

 
 



Integritetspolicy	på	förskolan	Flygande	mattan.	Varje	nyanställd	eller	
vikarie	får	signera	integritetskontraktet	innan	de	får	arbeta	med	
barnen.		
	

Detta	lovar	jag	
	

□ Ordinarie personal och vikarier som är välbekanta för barnen byter blöjor och hjälper 
till vid toalettbesök samt är de som är ensamma med barnen på vilostunden. 

	

□ Under blöjbytet sätter vi ord på det vi gör (det förtydligar sammanhanget för barnet 
och signalerar att ett blöjbyte är något ”kliniskt” som görs av hygieniska skäl). Om 
barnet inte vill byta blöja förklarar vi varför vi behöver göra det. I ett bås finns det två 
toaletter, där får man inte stänga dörren om två barn går tillsammans. 

	

□ Vid toalettbesök frågar vi barnen hur de vill ha det när de är på toaletten (t.ex. hjälp 
med 
byxor, stängd eller öppen dörr, pedagog med eller vänta utanför). 

	

□ Ordinarie personal och vikarier, välbekanta för verksamheten och barnen, 
öppnar/stänger 
förskolan. 

	

□ Vi stjäl aldrig kramar eller pussar från barn. Vi kramar barnen när de själva vill. Om vi 
ska 
trösta barnen med en kram är vi alltid lyhörda för vad barnet vill. 

	

□ Om vi busar eller kittlar ett barn så slutar vi omedelbart när barnet säger 
”nej/stopp/sluta” 

- även om barnet skrattar. 
 

□ Vi tvingar aldrig barnen att kramas som förlåt eller som alternativ till att slå eller nypa 
(ex ”ni kan kramas eller klappa varandra fint istället”). 
 

□ Vi vågar fråga om ett barn uppvisar ett misstänkt beteende. 
 

□ Vi (ordinarie personal) antecknar om ett barn säger/gör något som gör oss 
fundersamma. 

	



□ Våga se, våga fråga, våga agera – det är vårt ansvar som vuxna. Vi vågar göra en 
orosanmälan även då det är svårt – vi är rädda om barnens säkerhet. 
 
 

	

□ Jag	påminner	barn	om,	att	om	en	hemlighet	inte	känns	bra	får	man	alltid	berätta	den	för	en	

vuxen,	även	om	någon	annan	sagt	att	man	inte	får.	

	

□ Jag	uppmanar	aldrig	barn	att	pussa,	krama	eller	sitta	i	knät	på	någon	annan,	även	
om	barnet	känner	och	tycker	om	personen.	Istället	ska	jag	fråga	om	barnet	vill	
och	alltid	respektera	ett	nej.	

	

□ Jag	lyssnar	alltid	på	barn	som	försöker	berätta	något	för	mig,	även	om	jag	inte	
riktigt	förstår	vad	barnet	säger	och	även	om	samtalet	känns	obehagligt.	

	

□ Jag	berättar	för	barn	att	de	alltid	har	rätt	att	säga	nej.	Barn	i	min	närhet	ska	få	
veta	att	om	någon	gör	–	eller	vill	göra	–	något	med	deras	kroppar	får	de	alltid	
säga	nej	och	berätta	vad	som	hänt	för	en	vuxen.	

	

□ Jag	tar	alltid	barns	oro	på	allvar.	
	

□ Jag	behåller	mitt	lugn	om	ett	barn	berättar	någonting	för	mig	som	det	utsatts	för	
och	gör	klart	för	barnet	att	det	gjort	rätt	som	berättat.	

	

□ Jag	är	uppmärksam	på	tecken	från	barn	som	kan	tyda	på	att	allt	inte	står	rätt	till.	
Samtidigt	ska	jag	komma	ihåg	att	vissa	barn	som	varit	med	om	sexuella	kränkningar	
eller	övergrepp	inte	visar	några	tecken	alls	utåt.	

	

	

	

Signatur																																																																																																										Datum/ort	

	

Namnförtydligande																																																																																						Förskolechefens	signatur	

 
	

	

	


