
 

 

 

 

Likabehandlingsplan förskolan Kompiskraft 

 

Inledning 

I diskrimineringslagen (2008:567) första kapitlet § 1 står ”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”.  

 

En likabehandlingsplan ska visa på förskolans främjande och förebyggande arbete utifrån 

diskrimineringsgrunderna, samt arbetet med att förebygga kränkande behandling. För att göra 

vårt arbete tydligt, konkret och möjligt för barnen att vara delaktiga i kommer vi att utgå från 

de normer som finns inom varje diskrimineringsgrund och utmana dessa. Vi har också valt att 

se närmare på hur vi kan utmana kroppsnormer, familjenormer och socioekonomiska normer.  

 

Vårt förhållningssätt är normkritiskt och normkreativt. Vi eftersträvar att inte presentera 

sanningar. I våra samtal med barnen ställer vi i stället cirkulära frågor för att få kunskap om 

barnens upplevelser och uppfattningar om det samhälle de lever i. Utifrån detta tänker vi att 

vårt normkreativa arbete startar, både genom att utmana barnens föreställningar vidare men 

också genom att fundera på hur miljön kan bidra och utmana. 

 

  

Definitioner och begrepp 

En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna 

diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning och 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 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.  

 

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika 

rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte 

alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.  



 

 

 

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell 

natur som kränker någons värdighet.   

 

Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För 

att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet 

trakasserier.   

 

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, neuropsykiatriska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada 

eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.   

 

Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell, heterosexuell, queer eller intersexuell 

läggning (HBTQI) 

 

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon 

diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 

Med barn menas den som deltar i eller söker till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 

enligt 25 kapitlet skollagen. 

 

Huvudman: Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs. den ansvariga 

kommunala nämnden eller styrelsen för fristående verksamheter.  

 

  



 

 

Normkreativt arbete under verksamhetsåret 2018–2019 

Åldersnormer 
Vision 

Inga barn/pedagoger på förskolan Kompiskraft ska känna förväntningar på sig som enbart är grundade 

på ålder. 

 

Utvärdering: Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna.  

 

Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller 

genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex Helens ”det var en gång…” eller genom 

Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden. 

 

Nuläge 

Alla barn som är 3 år börjar på Röda Molnet. I informationsbreven skriver vi ofta barnens födelseår 

för att ange grupptillhörighet och för att slippa skriva ut alla namn vid flera tillfällen. 

Avslutningsarbeten mm som är kopplat till barnets sista termin på förskolan görs av de äldsta barnen.  

 

Vi som pedagoger använder korrekta begrepp då vi pratar om ålder, till exempel ”du är äldre/yngre” 

och då barnen använder felaktiga begrepp till exempel ”stor/mindre” brukar vi ställa följdfrågor som 

till exempel pekar på att en som är yngre kan vara större.   

 

Ålder och status tycks sammankopplat för barnen, vi funderar kring hur vårt eget förhållningssätt 

påverkar detta, vi har som ambition att inte säga ”nu när du är stor så ska du kunna…”. Att vi alla 

tränar på olika saker oberoende av ålder tror vi gör att åldersstatusen utmanas. 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring åldersnormer.  

 

Barnens delaktighet 

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där åldersnormen utmanas och utifrån dessa samtal fundera 

vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare.  

 

Rutiner 

Vem? Nilla och Johanna 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar åldersnormen och sätta dem i en 

pärm. Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med fyra barn i sin grupp samt 

dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Under mötet i augusti avsätts en timme för att ta fram/söka bilder i de ansvariga paren. 

Intervjuerna/samtalen ska vara klara till personalmötet i oktober. Därefter får alla i arbetslaget en 

sammanfattning av samtalen. 

 

Kropps- och funktionsnormer 
Vision 

Inga barn/pedagoger på förskolan Kompiskraft ska känna/uppleva att det på förskolan finns 

förväntningar på hur deras kroppar ska se ut eller vad de ska klara av fysiskt. 

 

Utvärdering Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 



 

 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna.  

 

Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller 

genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex Helens ”det var en gång…” eller genom 

Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden. 

 

Nuläge 

Vi pratar med barnen om likheter och olikheter och att vi alla tränar oss på olika saker. Vi samtalar 

kring att människor är olika och vi lyfter det som en tillgång. 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring fysiska och kognitiva funktioner hos 

varandra. 

 

Barnens delaktighet 

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där kropps-och funktionsnormen utmanas och utifrån dessa 

samtal fundera vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare. 

 

Rutiner 

Vem? Nilla och Johanna 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar kropps- och funktionsnormer och 

sätta dem i en pärm. Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med sina 

ansvarsbarn (två och två) samt dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Under mötet i augusti avsätts en timme för att ta fram/söka bilder i de ansvariga paren. 

Intervjuerna/samtalen ska vara klara till personalmötet i oktober. Därefter får alla i arbetslaget en 

sammanfattning av samtalen. 

 

Sexualitetsnormer 
Vision 

Alla barn/pedagoger på förskolan Kompiskraft ska känna att sexualitet är något positivt och kan se ut 

och uttryckas på olika sätt. 

 

Utvärdering Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna. Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället 

för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex 

Helens ”det var en gång…” eller genom Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden. 

 

Nuläge 

Sexlekar är något vi diskuterat med jämna mellanrum. När det gäller vad som anses rätt eller fel ser vi 

en förändring över tid som gått från att det tidigare varit tillåtet att ta på varandra medan vi nu säger att 

en bara får titta utan att röra vid varandras kön. Vi som pedagoger pratar om ”stopp min kropp” med 

barnen och hur en kan visa och säga då ens personliga intigritet blir utsatt. Vid sexlekar där barnen 

undersöker varandra vill de oftast vara i fred från vuxna. Vi finns dock alltid nära för att först samtala 

och sedan lyssna. Vi pratar med barnen om hur det känns och frågar om alla är med. Vi ställer frågor 

som ”vill alla vara med? Turas ni om att titta och om inte, är det okej för alla?” När vi samtalar med 

barnen vill vi möta dem på ett ickenormativt sätt. 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring sin egen och andras kroppar. 

 



 

 

Barnens delaktighet 

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där sexualitetsnormen utmanas och utifrån dessa samtal 

fundera vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare.  

 

Rutiner 

Vem? Anna och Susanne 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar sexualitetsnormen och sätta dem i en 

pärm. Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med fyra barn i sin grupp samt 

dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Under mötet i augusti avsätts en timme för att ta fram/söka bilder i de ansvariga paren. 

Intervjuerna/samtalen ska vara klara till personalmötet i oktober. Därefter får alla i arbetslaget en 

sammanfattning av samtalen. 

 

Familjenormer 
Vision 

Alla barn/pedagoger på förskolan Kompiskraft ska se som självklart att familjer kan se ut på olika sätt. 

 

Utvärdering Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna. Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället 

för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex 

Helens ”det var en gång…” eller genom Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden. 

 

Nuläge 

I rollekar tillsammans med barnen väljer vi pedagoger ofta att aktivt ta roller som utmanar normen. Vi 

använder oss själva som redskap och vi tänker också kring material och miljö ex; djurfamiljer som 

bryter mot norm. 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att reflektera kring olika familjekonstellationer och familjeliv. 

 

Barnens delaktighet 

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där familjenormen utmanas och utifrån dessa samtal fundera 

vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare.  

 

Rutiner 

Vem? Anna och Susanne 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar familjenormen och sätta dem i en 

pärm. Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med fyra barn i sin grupp samt 

dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Under mötet i augusti avsätts en timme för att ta fram/söka bilder i de ansvariga paren. 

Intervjuerna/samtalen ska vara klara till personalmötet i oktober. Därefter får alla i arbetslaget en 

sammanfattning av samtalen. 

 

Etnicitetsnormer 
Vision 

Alla barn/pedagoger på förskolan Kompiskraft ska förstå och värdera människor lika oberoende av 

etnicitet och/eller hudfärg. 

 

Utvärdering Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 



 

 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna.  

 

Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller 

genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex Helens ”det var en gång…” eller genom 

Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden. 

 

Nuläge 

Vi har medvetet valt att ta in praktikanter från SFI och andra ställen för att på så vis skapa naturliga 

möten med människor med annan etnicitet och kultur. 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring ursprung, olikheter och att olikheter kan 

berika. 

 

Barnens delaktighet 

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där etnicitetsnormen utmanas och utifrån dessa samtal 

fundera vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare.  

 

Rutiner 

Vem? Ann och Lisa 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar etnicitetsnormen och sätta dem i en 

pärm. Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med fyra barn i sin grupp samt 

dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Under mötet i augusti avsätts en timme för att ta fram/söka bilder i de ansvariga paren. 

Intervjuerna/samtalen ska vara klara till personalmötet i oktober. Därefter får alla i arbetslaget en 

sammanfattning av samtalen. 

 

Genusnormer 
Vision 

Inga barn/pedagoger på förskolan Kompiskraft ska ha förväntningar på människor utifrån det kön de 

upplever att någon har. 

 

Utvärdering Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna.  

 

Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller 

genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex Helens ”det var en gång…” eller genom 

Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden.  

 

Nuläge 

Vi arbetar aktivt med att inte ”köna” barnen och påminner varandra om någon faller tillbaka i det 

mönstret. Vi arbetar kontinuerligt med att se till att den litteratur vi har på förskolan utmanar olika 

normer. 

 

Vi lyfter fram och värdeladdar vissa traditionellt kvinnliga ansvarsområden, som till exempel dukning 

till fester, traditioner och fredagsmys. Vi ger då både flickor och pojkar ansvar för att duka vackert och 

bjuda in på ett trevligt sätt. 

 

 

 



 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring könsroller/mönster. 

 

Barnens delaktighet  

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där genusnormen utmanas och utifrån dessa samtal fundera 

vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare.  

 

Rutiner 

Vem? Helen och Annika 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar genusnormen och sätta dem i en 

pärm. Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med fyra barn i sin grupp samt 

dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Under mötet i augusti avsätts en timme för att ta fram/söka bilder i de ansvariga paren. 

Intervjuerna/samtalen ska vara klara till personalmötet i oktober. Därefter får alla i arbetslaget en 

sammanfattning av samtalen. 

 

Könsnormer 
Vision 

Inget barn/pedagog på förskolan Kompiskraft ska uppleva att en/flera pedagoger på förskolan stänger 

in hen i könsnormer eller genusföreställningar förknippade med hens kön eller det kön den eventuellt 

diskriminerande pedagogen uppfattar att hen har. 

 

Utvärdering Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna.  

 

Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller 

genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex Helens ”det var en gång…” eller genom 

Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden. 

 

Nuläge 

I texter så som exempelvis informationsbrev skriver vi ”en” i stället för ”man” och ”hen” i stället för 

”han/hon”. 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring könsidentitet. 

 

Barnens delaktighet 

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där könsnormer utmanas och utifrån dessa samtal fundera 

vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare.  

 

Rutiner 

Vem? Annika och Helen 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar könsnormer och sätta dem i en pärm. 

Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med fyra barn i sin grupp samt 

dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Under mötet i augusti avsätts en timme för att ta fram/söka bilder i de ansvariga paren. 

Intervjuerna/samtalen ska vara klara till personalmötet i oktober. Därefter får alla i arbetslaget en 

sammanfattning av samtalen. 

 

 

 



 

 

Tros- och religionsnormer 
Vision 

Förskolan Kompiskraft ska genom saklighet och allsidighet vara en ickereligiös plats och samtidigt 

synliggöra och skapa plats för alla trosuppfattningar. 

 

Utvärdering Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna.  

 

Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller 

genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex Helens ”det var en gång…” eller genom 

Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden. 

 

Nuläge 

Vi kan inte se att vi ger uttryck för några sådana normer. 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring olika religiösa högtider.  

 

Barnens delaktighet 

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där tros- och religionsnormer utmanas och utifrån dessa 

samtal fundera vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare. 

 

Rutiner 

Vem? Katja och Malin 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar tros- och religionsnormer och sätta 

dem i en pärm. Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med fyra barn i sin 

grupp samt dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Under mötet i augusti avsätts en timme för att ta fram/söka bilder i de ansvariga paren. 

Intervjuerna/samtalen ska vara klara till personalmötet i oktober. Därefter får alla i arbetslaget en 

sammanfattning av samtalen. 

 

Socioekonomiska normer 
Vision 

Inga barn/pedagoger på förskolan Kompiskraft ska uppleva förväntningar på sig angående vad och hur 

hen bör konsumera eller de kulturella referensramar hen har. 

 

Utvärdering  

 

Utvärdering Under planeringsdagarna i januari 2018 kom vi fram till att vi inte gjort på så vis som vi 

planerat med intervjuer. Vi diskuterade och funderade vad det stod för och kom fram till att det kändes 

som att dels blev det svårt att genomföra intervjuer och även hur bilders makt spelar in. Vi kom fram 

till följande beslut: På p-mötet i februari går vi igenom pärmen med bilder och de par som dragit ut 

dem presenterar varför de valt just de bilderna.  

 

Därefter sätts valda bilder upp på väggarna och i stället för intervjuer fånga barnens samtal i lek eller 

genom att hitta på en saga tillsammans med barnen. Ex Helens ”det var en gång…” eller genom 

Susannes tärning och ta bilder att berätta om bilden. 

 

Nuläge 

Vi upplever att våra familjer representerar en relativt homogen grupp på Södermalm med liknande 

värderingar och levnadsförhållanden. 



 

 

 

Vi reflekterar kring konsumtion utifrån ett hållbart samhälle. Dessa samtal får ytterligare en dimension 

då barnen möter människor i sin närmiljö som inte har det lika bra som de. 

 

Mål 

Ge barnen möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring konsumtion och kulturella referensramar. 

 

Barnens delaktighet 

Genomföra intervjuer/samtal kring bilder där socioekonomiska normer utmanas och utifrån dessa 

samtal fundera vidare kring vad vi som pedagoger bör utveckla/utmana vidare.  

 

Rutiner 

Vem? Ann och Lisa 

Hur? Två pedagoger ansvarar för att ta fram bilder som utmanar socioekonomiska normer och sätta 

dem i en pärm. Därefter genomför de ansvariga pedagogerna intervjuer/samtal med sina ansvarsbarn 

(två och två) samt dokumenterar detta med hjälp av kamera och diktafon. 

När? Bilderna ska tas fram till personalmötet i september 2017 och intervjuerna/samtalen ska vara 

klara till personalmötet i oktober, då alla i arbetslaget får en sammanfattning av samtalen. 

 

Reflektion  

Vår förskola är en relativt homogen plats där vi strävar efter att få in mångfald på ett naturligt sätt i vår 

vardag. Vi vill utveckla vår pedagogiska miljö så att den tydligare utmanar våra föreställningar kring 

alla sorts normer. Vi har till exempel lagt ned tid på att gå igenom litteratur och bilder/tavlor som finns 

på förskolan med utgångspunkt att det ska finnas olika familjekonstellationer representerade samt att 

det ska finnas böcker/bilder som visar på olika traditioner och etniciteter.   

 

Rutiner för upptäckt av kränkande behandling 

 Närvarande vuxna, som hjälper, stödjer och arbetar för att lösa eventuella konflikter. Här på 

förskolan Kompiskraft går personalen alltid in i konflikter som de tror att barnen inte kan lösa 

själva. Vi talar ofta om att vara en bra kompis och hur det påverkar lösningen av en konflikt. Vi är 

noga med att i samtal med barnen påminna dem om hur det känns inuti dem själva om de råkar ut 

för att någon annan är orättvis eller elak. 

 Vi har utvecklingssamtal tillsammans med föräldrar, en gång per termin. Inför dessa samtal är 

personalen extra uppmärksam på det berörda barnet och observerar barnet i relation till 

verksamhetens innehåll, miljö och andra barn. Inför samtalet skrivs en text som exemplifierar hur 

verksamheten möter upp barnets behov av stimulans och utveckling.  

 Personalen har reflekterande samtal i arbetslagen på avdelningsmötena, cirka en gång per månad. 

Där tar vi bland annat upp och diskuterar situationer som vi tror skulle kunna upplevas som 

kränkande/oacceptabla för barnen. 

 

Åtgärder vid observerad eller påtalad kränkande behandling 

 En pedagog pratar med den eller dem som utfört kränkningen (ansvar förskolechef) 

 En pedagog har tillsammans med förskolechefen ett samtal med berörda föräldrar. 

 Förskolechefen anmäler kränkningen till styrelsen som utreder och vidtar eventuella åtgärder. 

 Styrelsen upprättar ett dokument som innehåller följande punkter: 

1. Hur har personen upplevt sig kränkt?  

2. Vem har utövat kränkningen och vad uppger/säger denna person?  

3. Finns det en orsak? 

4. Finns samband mellan kränkningen och någon av diskrimineringsgrunderna eller är det fråga om en 

annan kränkande handling? 

 5. Styrelsen formulerar eventuella åtgärder och upprättar i förekommande fall ett åtgärdsprogram. 

 

 

 



 

 

Utvärdering 

Likabehandlingsplanen utvärderas och uppdateras på personalens planeringsdagar i samband med 

varje årsslut. Ansvarig för att detta genomförs är förskolechefen. Förskolechefen mailar uppdaterade 

handlingsplaner/policy till den ledamot i styrelsen som ansvarar för ”Välkommen-mappen”. Planen 

följer verksamhetsåret liksom övriga planer för förskolan gör.   

 

Kommunikation och information 

Alla nya familjer och nyanställda (dvs alla vuxna i verksamheten, även kökspersonal och praktikanter) 

ska ta del av förskolans likabehandlingsplan. Den ska delas ut vid inträde i förskolan Kompiskraft 

ekonomisk förening. Styrelsen antar förskolans likabehandlingsplan på styrelsemötet i februari. 

Likabehandlingsplanen gäller alla barn som går på förskolan Kompiskraft. Planen presenteras, efter att 

den antagits av personal och styrelsen, för övriga medlemmar i kooperativet. 
 


