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Förskola 

Under läsåret 21/22 har bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun reviderat strukturen för 

det systematiska kvalitetsarbetet där kvalitetsplanen utgör en del. Syftet med förändringen är 

att ytterligare kvalitetssäkra vårt förvaltningsgemensamma arbete med utgångspunkt i de 

nationella målen och med tydlig koppling till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

Planen synliggör arbetet med relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och öka 

likvärdigheten. 

Kvalitetsplanen ersätter tidigare års kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. 

Verksamheternas kvalitetsplaner färdigställs senast i juni och den förvaltningsövergripande i 

september. Som komplement till kvalitetsplanen finns ett antal förvaltningsövergripande 

planer, rutiner och riktlinjer, se bilaga 1. 

Kvalitetsplanens utformning grundar sig på Skolverkets allmänna råd för systematiskt 

kvalitetsarbete samt Skolverkets stöd för nulägesanalys. Den innehåller de fem stegen 

förutsättningar, resultat, identifiering av problem, analys av orsaker och identifiering av 

utvecklingsområden och insatser. 
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Förutsättningar 

I förskoleområde 3 ingår två förskolor, Kompassen och Vibytorp och kommunens fyra 

dagbarnvårdare. På Förskolan Kompassen finns kommunens omsorg på obekväm arbetstid. 

På förskolorna är personaltätheten beräknad på 2,95 tjänst per avdelning. 

Personalbemanningen kan förändras under året beroende på antal inskrivna barn i förskolan. 

På förskolan Kompassen finns en modersmålsstödjare för arabiska och en för tigrinja. 

Ledningen består av en rektor samt tre processledare, en från Förskolan Vibytorp och två från 

Förskolan Kompassen. Dessa har 10% i sin tjänst för sitt uppdrag. Processledaren från 

Förskolan Vibytorp har också ett pedagogistauppdrag mot förskolorna motsvarande 30 %. 

Ledningsgruppen ses regelbundet och alla processledare i Hallsbergs kommun träffas två 

ggr/termin tillsammans med ledning av någon från förvaltningen för att få en röd tråd i 

kommunen. Det finns två pedagoger, en på varje förskola som är ett stöd för och inspirera 

förskolornas arbete med att konkretisera, förankra uppnå och följa upp Ikt-relaterade mål. 

Rektor gör regelbundna verksamhetsbesök på förskolorna. Varje avdelning har minst 8 

timmar reflektionstid/vecka. 4–5 gånger/termin har förskolorna arbetsplatsträffar som bland 

annat innehåller forum för pedagogiska diskussioner. Verksamheten har begränsat 

öppethållande tre dagar under höstterminen och två dagar under vårterminen för 

kompetensutveckling. På förskolorna finns nätverk som diskuterar, reflekterar och analyserar 

läroplan, litteratur och forskning. Dessa träffas en gång i månaden. Vi har pedagogiska caféer 

där vi under året kommer att fokusera på aktuella ämnen. Representanter från förskolorna 

ingår i ett kommungemensamt pedagogiskt språknätverk som specialpedagogerna driver. 

I Centrala Hallsberg kommer förskolorna att ha 2.4 specialpedagogtjänster som arbetar mot 

förskolorna under hösten. Deras kompetens bidrar till ett utvecklande arbete med inkludering 

och bemötande. De arbetar främjande och förebyggande. Området erbjuder lekarbete till barn 

som har behov. Ansvarig lekarbetspedagog har 10% i sin tjänst för lekarbete. Vid behov har 

vi möjlighet att konsultera kurator. En gång i månaden träffas specialpedagogerna, BVC- 

sköterskor, barnläkare, socialtjänsten, kurator och rektor på Barnhälsomöten. 

Området har tillgång till en vikariesamordnare vid vikariebehov. 

Förskolorna ingår som övningsförskolor mot Örebro universitetet. VFU-samordnaren har sin 

arbetsplats på Förskolan Kompassen och har 10% i sitt samordnaruppdrag 

Pedagogerna arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt på reflektionstid 

kallad PUT (pedagogisk utvecklings tid) och området har ett årshjul för det övergripande 

arbetet. 
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Förskolan Kompassen 

Förskolan Kompassen kommer under läsåret att bestå av sex avdelningar samt omsorg på 

obekväm arbetstid. Barngrupperna är åldersindelade. En anpassad mindre grupp kommer att 

vistas i lokaler på övervåningen där två pedagoger kommer att ha huvudansvar. 

Förskolan Vibytorp 

Förskolan Vibytorp är en motsvarande treavdelningsförskola, men väljer att dela upp barnen i 

fyra grupper. Nytt för läsåret är att köket kommer att lyda under rektorn. 

Pedagogisk omsorg 

Hallsbergs kommun har fyra dagbarnvårdare som alla arbetar i centrala Hallsberg. En på 

norra sidan och tre på södra sidan. De har en gemensam lokal, Mullvaden som de samarbetar 

vid och vistas i två dagar i veckan. 
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Personalens kompetens 

Kompassen 

14 är legitimerade lärare, sex stycken är utbildade barnskötare och har fast tjänst i kommunen. 

En av lärarna kommer under höstterminen att vara tjänstledig och ersätts av en utbildad 

barnskötarvikare. En är resurs och outbildad (visstidsanställd). 

En är utbildad till lekarbetspedagog. 

En är utbildad handledare för läslyftet 

En är utbildad VFU-lärare, två planerar att utbilda sig under kommande läsår. 

Två är utbildade äventyrspedagoger 

En I Ur och Skurpedagog 

Kompassens kök 

Utbildad kock 

Omsorg på obekväm arbetstid 

Där arbetar tre med barnskötartjänster. 

Vibytorp 

Tio är legitimerade lärare, en är utbildad barnskötare och har fast tjänst i kommunen och 

kommer i oktober månad att gå i pension. Tjänsten är tillsatt med en lärartjänst i början av 

terminen. 

Fyra är utbildade till äventyrspedagoger. 

Två är utbildade VFU-lärare 

En är utbildad pedagogista och arbetar 30% mot område 3. 

Vibytorps kök 

Måltidsbiträde 

Pedagogisk omsorg 

Fyra är anställda som dagbarnvårdare 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och 

verksamhetsplan 

Under läsåret 21/22 har område 3 arbetat med det prioriterade målet: ”Alla barn skall ges 

förutsättningar att kommunicera på olika sätt”. 

Det är märkbart att vi fått en ökad medvetenhet hos pedagogerna att barnen måste ges 

möjlighet att kommunicera på olika sätt. 

Det är märkbart då vi gett barnen tillfällen att kunna språka på mer än ett sätt. Vi ser att 

barnen kommunicerar på olika sätt med material som finns tillgängliga på förskolan. 

Nyanländas lärande - (TMO Trauma medveten omsorg) 

Märkbarhet hur förskolorna använt sig av TMO. Isberget är ett verktyg som synliggör och 

skapar samsyn i arbetslaget utifrån det enskilda barnet. Det används även som ett stöd i 

kartläggningar kring barn som väcker oro hos pedagoger. 

Planen för arbetet med lika rättigheter och lika möjlighet 

Det är märkbart hur vi arbetar med planen då vi har en systematik kring planens arbete i vår 

verksamhet. 

Enkätresultat förskola 
 

Mätetal BINs mål Källa Resultat 

   Vt 2022 Juni 2021 Juni 2020 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med hur 
personalen 
bemöter barnen 
i våra förskolor 

 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 1 

 

DBV 100% 
Kompassen 

98,98% 

Vibytorp 100% 

DBV 100% 
Kompassen 

91,31%, 
6,52% ingen 
uppfattning 

Vibytorp 100% 

 

DBV 100% 
Kompassen 

99,01% 

Vibytorp 100% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser sig 
bli bemötta på 
ett bra sätt av 
personalen på 
våra förskolor 

 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 2 

 

DBV 100% 
Kompassen 

97,96% 
Vibytorp100% 

 

DBV 92,86% 
Kompassen 

92,86% 
Vibytorp 100% 

 
DBV 100% 

Kompassen 
100% 

Vibytorp 
97,03% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser att 
deras barn 
känner sig 
tryggt i 
barngruppen 

 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 3 

 

DBV 100% 
Kompassen 

100% 
Vibytorp 100% 

DBV 92,86% 

Kompassen 

89,13%, 8,7% 
ingen 

uppfattning. 
Vibytorp 
99,9% 

 
DBV 100% 

Kompassen 
97,01% 
Vibytorp 
98,18% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som känner sig 
trygga när 
deras barn är i 
förskolan eller 
hos 
dagbarnvårdare 

 

 
Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 
 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 4 

 

DBV 100% 
Kompassen 

96,94% 
Vibytorp 
96,55% 

 

 
DBV 92,86% 
Kompassen 

95,66% 
Vibytorp 100% 

 

DBV 100% 
Kompassen 

99,01% 
Vibytorp 
98,18% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 

 

Ska årligen 
öka för att 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 12 

DBV 92,31%, 
7,69% ingen 
uppfattning 

 

DBV 100% 
Kompassen 

 

DBV 100% 
Kompassen 
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med förskolans 
tillgänglighet 

2022 vara 
minst 98 % 

 Kompassen 
100% 

Vibytorp 
93,10% 

100% 
Vibytorp 100% 

100% 
Vibytorp 100% 

 

Under läsåret haft bildningsförvaltningen skickat ut en enkät som vårdnadshavarna fyllde i 

under perioden mars-april 2022. En mycket hög andel vårdnadshavare anser att både de och 

deras barn känner sig trygga med utbildningen. På förskolorna har vi inte nått upp till 

nämndens mål under året då det blir missvisande när inte alla vårdnadshavare fyllt i och en av 

29 svarande tycker att den inte känner sig trygg när dess barn är på förskolan. Procenten blir 

hög och resultatet av en vårdnadshavare blir hela 3,45%. Det som känns bra är att alla 

vårdnadshavare upplever att deras barn känner sig trygga på förskolan och hos 

dagbarnvårdarna. 

Någon avdelning på Förskolan Kompassen har fått till sig att det finns enstaka 

vårdnadshavare som inte känner sig bra bemöta av personalen så där finns en del att fundera 

över och hur de kan förändra vårdnadshavarnas upplevelse. 
 

Undervisningens kvalitet 

Genom att förskolorna och dagbarnvårdarna har arbetat med olika projekt och aktiviteter med 

målet så har barnen fått möta språk på olika sätt och i olika kontexter. Då område 3 under två 

års tid arbetat med språk som vårt prioriterade mål har pedagoger fått utmana sig själva för att 

kunna språka på mer än ett sätt. Att hitta språk som passar alla barn och som kan processas i 

är utvecklande och lärande för hela gruppen. Det finns inte bara ett sätt att språka på. Vilket 

blir märkbart då pedagogerna gett barnen flera tillfällen än ett att möta olika material på. 

När pedagogerna använder sig av pedagogisk dokumentation syns en utveckling hos barnen. 

Det märkbara är att deras självkänsla och tillit till sin egen förmåga har utvecklats då de kan 

sätta ord på och kommunicera sitt eget lärande i dessa aktiviteter. Gruppens sociala 

kompetenser och tillgångar tas tillvara på. Då det finns en utformning av vår lärmiljö som är 

tillåtande, tydlig och tillgänglig så ser pedagogerna att varje enskilt barns utveckling och 

lärande utvecklas. När pedagogerna reflekterar tillsammans med en mindre grupp barn så ser 

de att barnens tankar, och åsikter får komma till tals, samt att det stärker deras självkänsla och 

självförtroende. Då barnen får mer utrymme att komma till tals så ser vi att de lär varandra 

och använder sig av dokumentationen när de kommunicerar med varandra. Pedagoger blir 

mer medvetna om vad de gjort och hur de kunde gjort annorlunda samt hur de kan arbeta 

vidare med vårt pågående projekt, när även pedagoger är aktiva och deltar. Utifrån barnens 

tankar och lust till att forska vidare, förundras får pedagogerna energi till fortsatt arbete med 

projekten. 

“Det vanliga uttrycket att ”det är bara fantasin som sätter gränser” behöver nog omprövas, 

för enligt Vygotskij är det tvärt om verkligheten som sätter gränser för vad som är möjligt att 

fantisera om: Fantasins skapande och kombinatoriska aktivitet är direkt avhängig av rikedom 

och mångfalden i människans tidigare erfarenheter. Ju rikare en människans erfarenhet är 

desto mer material förfogar hennes fantasi över.” (Vygotskij, 1930/1995, s. 19) 

Barnen, pedagogerna och miljön lär och inspirerar varandra till vidare kunskaper. Vi ser när 

vi är i långsamheten att barnens språk utvecklas genom att vi erbjuder dem olika estetiska 

uttryck och att vi ger dem tid och möjlighet att få kommunicera och lära. Att dela barnen i 

grupper med färre barn skapar möjlighet att få vara kvar i aktiviteten en längre stund. Det 

bidrar även till delaktighet och inflytande för barnen, att varje barn blir sedda och lyssnade på, 

samt ges förutsättningar att skapa tillitsfulla relationer, det vill säga en social hållbar 

utveckling. 

För att detta ska ske krävs det att pedagogerna har ett undervisande förhållningssätt som 

utmanar och fångar upp barnen till att vilja vara kvar och lära sig. Det leder till att barnen vill 
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undersöka, skapar nyfikenhet, och vill vara kvar i aktiviteten, vilket leder till ett fördjupat 

lärande. 

När vi erbjuder barnen en lärmiljö där barnen ser vilket material som de får använda så 

inspirerar och väcker det deras lust till undersökande och lärande då vi presenterar det ur ett 

100 språkligt perspektiv, material som kan tilltala alla barn. ”Vi vet genom forskning att 

barn behöver få utforska, experimentera och uppleva med fler sinnen och känslor om lärandet 

ska bli hållbart” (Noomi, Mehrmohammadi & Kharazzazi 2014) Läsa, skriva och räkna i 

förskolan - ett undervisande förhållningssätt AnnS.Pihlgren 2020 

"Forskare Pramling Samuelsson (2011;1994) visar att personalens förhållningssätt skiljer 

sig åt och att olika förhållningssätt leder till olika resultat i barnens lärande. I en 

utvecklingspedagogik där handlingar och situationer är avsedda att utveckla barnens 

förståelse för olika saker. Här integreras personalen med barnen ”här och nu” men har 

samtidigt fokus på vilka kunskaper och förståelse som barnen kan utveckla. I en 

kommunikativ lärmiljö, där personal och barn samspelar i aktiviteter och där personalen 

utmanar barnen till vidare lärande utifrån Lpfö18 mål. Barnen organiseras i mindre grupper. 

Undervisningen fokuserar på barnens förändrade förståelse. Undervisningsmiljön påverkas 

alltså både av personalens förhållningssätt och de teman/projekt som styr deras agerande. 

Det påverkas i sin tur barnens möjlighet till lärande." (Ann S Pihlgren 2017 Undervisning i 

förskolan att skapa undervisande miljöer.) 

Utifrån citatet ovan menar Pihlgren att i vissa miljöer är det ett mer utvecklat samspel mellan 

barn och personal i undervisningssituationen, något som tycks leda till starkare 

lärandeeffekter. Detta blir märkbart i analyserna. När vi delar barnen i mindre grupper, utifrån 

barnens olika kunskaper/färdigheter, kan vi se att det blir en mer kvalitet på undervisningen. 

Detta anser vi beror på vårt engagemang som pedagoger och att vi gör barnen delaktiga. Vi 

utmanar barnen, vi får dem att förundras, bli nyfikna, känna och uppleva viljan och lusten till 

att lära sig och dela med sig av sina egna tankar och hypoteser. Det vill säga vi använder oss 

av ett undervisande förhållningssätt. Elisabeth Nordin-Hultman (2005, s.168), som studerat 

barns subjektskapande och förskolans pedagogiska miljöer, menar att ”barn är inte på ett 

speciellt sätt, de blir på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika 

miljöerna och aktiviteterna utgör”. Det framgår av hennes forskning att barns erfarenheter, 

förmågor och kunnande kontinuerligt förändras i förhållande till de förutsättningar som vuxna 

i förskolan organiserar och bidrar med. (Estetik och kreativ kommunikation 2021 M Forsberg 

Ahlcrona) 

Genom att pedagogerna provar på många olika sätt, använder oss av de 100 språken, ställer 

öppna och utforskande frågor, låter barnen tänka om likheter och olikheter och att vi är i 

långsamheten så ser vi att barnen ”hinner” med och får en chans att utvecklas där de befinner 

sig i sin utveckling. 

Det är märkbart att vårdnadshavare är aktiva i Haldor då de delger oss pedagoger sina tankar 

kring vad som sker i projektet. Utvecklingssamtalen har blivit fördröjda på grund av 

pandemin. Det som framkommit i samtalen är att vårdnadshavarna är mycket nöjda med 

verksamheten, men missnöjda med kommunens it-system Haldor. Haldors brister och buggar 

gör att vårdnadshavarna inte får den insyn i verksamheten som förskolorna har eftersträvat. 

Extra bekymmersamt är det att systemet inte har fungerat i tider när vårdnadshavarna inte 

kunnat bjudas in i verksamheten på grund av pandemin. 

Workshop/Nätverk & Läslyftet Skapa och Kommunicera 

Forskning visar att bättre kommunikation kan göra möten mer utvecklande, meningsfulla och 

ge ett ökat lärande. Bra möteskommunikation kan också vara en psykosocial friskfaktor. (Bli 

bättre på att kommunicera med dina kollegor Birgitta Södergren 2022-05-25 Skolverket.se) 

Workshop på förskolorna har gett pedagogerna möjlighet att mötas mellan arbetslagen för att 
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möta material som de kan använda tillsammans med barnen, lyfta tankar och reflektioner 

kring värdegrundsfrågor. ”Vad är viktigt på riktigt!” 

Pedagoger tar vara på våra olika kompetenser, de diskuterar, läser litteratur, tar del av aktuell 

forskning, och provar sig fram, utvärderar, gör om, förändrar i vår lärmiljö, inne och ute, för 

pedagoger ska få göra kullerbyttor. Kollegialt samarbete ger vidgat perspektiv och kan på så 

sätt bidra till professionellt lärande, vilket i sin tur bidrar till barns och elevers lärande och till 

skolutveckling. Skolverket (2020) Det kollegiala lärandet är en förutsättning för det 

utvecklande arbetet på förskolorna. Det är märkbart i våra verksamheter då det syns att 

innehållet under träffarna blir synligt för barn, pedagoger och vårdnadshavare på förskolorna. 

Förskolan Kompassen har under höstterminen -21 på nätverken läst och reflekterat kring 

boken Tydliggörande pedagogik (2019) David Edfelt. Det är märkbart när man kommer in på 

avdelningarna att pedagogerna har tagit till sig litteraturen och använder sig av den i 

utbildningen. 

Nyanländas lärande - (TMO Trauma medveten omsorg) 

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda 

vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga 

och traumatiska händelser. (Traumamedveten omsorg Rädda barnen) 

Ledningsgruppen har reflekterat hur TMO ska hållas levande, och bli ett naturligt 

förhållningssätt hos pedagogerna. Vidare har vi reflekterat över de olika pelarna hur de 

sammankopplas med Vägledande samspel – ICDP International Child Development 

Programme. Vi ser kopplingen genom anknytningsteorin, vikten av att vara en närvarande 

vuxen som ser barnet och skapar trygga relationer, samt anpassar och vägleder i lärmiljöer 

och är en språkbrygga i ett förebyggande arbete. 

Vi har märkt att förskolorna använt sig av TMO. Isberget är ett verktyg som synliggör och 

skapar samsyn i arbetslaget utifrån det enskilda barnet. Det används som ett stöd i 

kartläggningar. För oss handlar det om att försöka förstå barnet, barnets agerande och inte 

utifrån förbestämda normer eller kategorier. 

Planen för arbetet med lika rättigheter och lika möjlighet 

Värdegrundsarbetet ser vi är en process som pågår under utbildningen och i undervisningen 

där vägledande samspel har en central roll. Genom att vi synliggör olikheter och reflekterar 

kring hur normer påverkar oss ger vi barnen verktyg för framtiden. Kontinuerligt kopplas 

samtal, reflektioner och dilemman ihop med barnkonventionen. Planen följs kontinuerligt upp 

enligt årshjulet. 
 

Personalens arbetsmiljö 

Både kort och längre frånvaro av olika anledningar har påverkat och kommer att fortsätta 

påverka verksamheten och arbetsmiljön för kommande läsåret. Där det varit mycket frånvaro 

har påverkat undervisningen, den pedagogiska dokumentationen och tryggheten för kollegor. 

Det har synliggjorts i medarbetarsamtal och vid verksamhetsbesök. 

Det har inte inträffat något olycksfall på arbetsplatserna som genererat någon längre 

sjukfrånvaro. 

I medarbetarenkäten som gjordes under april/maj 2022 uppger större delen av medarbetarna 

att de känner mening med sitt arbete. Motivationen var något lägre på Förskolan 

Kompassen/DBV än Förskolan Vibytorp. Kan bero på många orsaker. Dagbarnvårdarna har 

haft ett tufft läsår med stor frånvaro vilket säkert påverkat arbetsglädjen och orken. 
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Personalomsättningen har varit låg under läsåret. Då vi drar ner på en halv avdelning på 

Förskolan Kompassen till kommande läsår har två förskollärare valt att gå vidare till andra 

förskolor i kommunen. 

På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi alltid arbetsmiljöfrågor och går igenom 

handlingsplaner för risker. Det tryggar många medarbetare då de får kunskap i hur de ska 
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agera i olika situationer som kan uppstå. På Förskolan Kompassen har de arbetat under de 

senaste två åren aktivt arbetat med Sunt arbetslivs arbetsmaterial FAS Arbetsliv – 

dialogverktyg för samverkan (Förnyelse, arbetsmiljö, Samverkan). Förskolan Vibytorp har 

tagit bitar ur materialet och arbetat med det. Det är skyddsombuden som tillsammans med 

rektor lagt upp arbetet och ombuden har hållit i arbetet på förskolornas APT:er. Det arbetet är 

nu avslutat och det är av största vikt att vi fortsätter att återkomma till det som vi arbetat fram 

tillsammans. De skyddsombud som förskolorna har kommer tillsammans med rektor ansvara 

för att uppföljning görs under kommande läsår. 
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Identifiera och precisera problem kopplade till måluppfyllelse 

Identifiera och precisera problem kopplade till förskolans förmåga 

att nå läroplanens mål 

1. Hur skapar pedagogerna förutsättningar för att alla barn ska ges möjlighet att få 

uttrycka sig på olika sätt? Vi behöver skapa aktiviteter där baren får möta olika 

uttryckssätt. 

2. Pedagogisk dokumentation. I diskussioner och reflektionsarbetet som pedagogerna gör 

har i ledningsgruppen för område 3 märkt att vi tillsammans i området behöver skapa 

en gemensam grund och ökad förståelse för dokumentation. Alla ska förstå vad som 

gör en dokumentation pedagogisk och hur det sedan formar det fortsatta arbetet med 

undervisningen. 

3. Lärmiljöer. Förståelsen hos pedagogerna för vikten av att lärmiljöerna är stimulerande 

för barnen har ökat under senaste läsåret och arbetet med att kunna erbjuda barnen 

utvecklande undervisningsmiljöer behöver fortsätta 

4. Pedagogerna behöver hålla sina nya kunskaper vid liv med den djupare förståelsen för 

barns trauman som all förskolepersonal fått av insatsen Trauma medveten omsorg 

(TMO) från Rädda barnen. Det som pedagogerna tagit till sig och som känns 

meningsfullt att fortsätta att använda sig av i bland annat kartläggningar är 

"isbergsmodellen". Isberget ska bli ett självklart verktyg att använda sig av hos 

pedagogerna i arbetet med sin barngrupp, Genom det säkerställer pedagogerna att de 

tagit hänsyn och fått förståelse för barnet på ett djupare plan. 
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Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

Genom att vi systematiskt reflekterar och analyserar kring undervisning så är det märkbart att 

det finns områden som behöver vidareutvecklas. Dessa områden är hela tiden föränderliga 

vilket gör att ny kunskap och aktuell forskning måste inhämtas kring dessa områden. Detta för 

att vår utbildning och undervisning ska hålla en hög kvalitet. En utbildning där alla barn får 

bli sitt bästa jag och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Genom att vi arbetar utifrån våra 

styrdokument Lpfö18 och Skollagen så uppfylls kraven på vår utbildning och undervisning. 

Men det är märkbart att personalen behöver bli bättre på att läsa in sig på de styrdokument 

som förskolan lyder under har samt de Allmänna råd som Skolverket publicerar fortlöpande. 

De verktyg som finns för att få till och synliggöra hur det systematiska kvalitetsarbetet 

fortlöper behöver vidareutvecklas. Detta för att det ska bli märkbart i undervisningen. 

Skolverket definierar kvalitet inom utbildningsväsendet som en samlingsbeteckning för hur 

väl verksamheten uppfyller nationella mål och svarar mot nationella mål och riktlinjer samt 

hur väl andra uppsatta mål, krav och riktlinjer som är förenliga med de nationella, uppfylls 

och hur väl verksamheten kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar 

utifrån rådande förutsättningar. (Skolinspektionen 2017) 

Utifrån Lena Edlunds forskning (2021) framkommer det att man behöver ha en lärmiljö som 

alla tagit ställning för, en miljö där materialet finns på barnens nivå eller så att de kan visa vad 

de önskar, att ha ett tillåtande förhållningssätt där barnen får utforska och känna med hela 

kroppen, att ge barnen möjlighet att vara med i förberedelse-görande-efterarbete, miljön 

signalerar vad barnen kan göra, att miljön ska vara estetisk och berätta vilka projekt som 

pågår, en kreativ miljö fylld med intelligent material som bjuder in barnen i görande, att 

miljön ska erbjuda barnet möjligheter att kommunicera tankar och känslor i olika material, att 

pedagogerna ska synliggöra barnens görande/utforskande i miljön med hjälp av 

observationer/dokumentation, att pedagogerna ska förändra utifrån observationer/reflektioner 

kring miljön, att pedagogerna ansvarar för att miljön är inbjudande och tydlig under hela 

dagen, att barnen ska känna igen sig i miljön även när de byter avdelning, att miljö och 

material ska innebära en progression när det gäller utmaningar. Vi anser att ha ett 

ställningstagande kring lärmiljön är en förutsättning för att det inte ska uppstå problem i 

utbildningen och i undervisningen. 
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Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

1. Hur skapar vi förutsättningar för att alla barn ska ges möjlighet att få uttrycka 

sig på olika sätt? 

Genom att området fortsätter för tredje läsåret med ett prioriterat mål, det vill säga: ”Alla barn 

skall ges förutsättningar att kommunicera på olika sätt” 

Samtliga arbetslag arbetar utifrån det prioriterade målet. 

ICDP (International Child Development Programme) Nätverk som leds av specialpedagoger. 

Delar av Läslyftsmodulerna kommer att användas av arbetslagen i nätverk. 

Vi kommer att utvärdera vår undervisning efter gemensamma märkbarhetskriterier. 

2. Pedagogisk dokumentation 

Workshops ledda av pedagogistan 

Vi kommer att utvärdera vår pedagogiska dokumentation efter gemensamma 

märkbarhetskriterier. 

3. Lärmiljöer 

Besöka Förskolorna Trollet i Kalmar. (Trollet dagarna nov 2022 och april 2023) 

Pedagogiska caféer där vi workshopar kring 100 språklighet. 

Vi kommer att utvärdera våra lärmiljöer efter gemensamma märkbarhetskriterier. 

4. Isbergsmodellen utifrån TMO (Trauma medveten omsorg) 

I område 3 kommer vi att lyfta in den i Planen för arbetet för arbetet med lika rättigheter och 

lika möjligheter. 

 

Allt vårt arbete följs systematiskt upp i vårt SKA arbete som görs kontinuerligt veckovis på 

varje avdelning. 
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Bilaga 1 

Lista över planer som kompletterar kvalitetsplanen 
Barn- och elevhälsoplan 

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning 

IT-planen 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Åtgärdsplan för nyanländas lärande 
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Plan för arbetet med lika 
rättigheter och lika möjligheter 

2021/2022 
Förskolan 

Kompassen 
 

Förskolans främjande och förebyggande arbete för att 
motverka diskriminering och annan kränkande behandling 
samt undanröja hinder för allas lika rättigheter och 
möjligheter i verksamheten.  
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Förskolans arbete för lika rättigheter och lika möjligheter 
Arbetet grundar sig i de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder och 

annan kränkande behandling. 

 

Riktlinjer och rutiner för trakasserier och sexuella trakasserier 

I verksamheten ska det finnas riktlinjer där det tydligt beskrivs vad trakasserier och sexuella trakasserier 

innebär, var den utsatte kan vända sig och hur arbetet ska se ut. Detta ska finnas oavsett om 

verksamhetens undersökning finner behov eller inte.  

Modellen 4 steg 

I verksamheten genomförs ett fortlöpande arbete utifrån arbetsmodellen ”4 steg”. Utifrån modellen 

arbetar verksamheten fram förebyggande åtgärder mot diskriminering och annan kränkande behandling på 

förskolan. Arbetets fyra steg ska löpande dokumenteras. 

Undersökning>Analys>Åtgärd>Följ upp och Utvärdering 

Förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling på förskolan 

Verksamheten antar, efter undersökning och analys, aktiva åtgärder för att arbeta förebyggande kring 

diskriminering och annan kränkande behandling på förskolan. Åtgärderna ska genomföras i hela 

verksamheten. Det behöver inte finnas någon i verksamheten som drabbas idag, utan det handlar om att 

det finns risk eller hinder som skulle kunna leda till att någon blir diskriminerad.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad: Det 
genomförda 
arbetet 
Hur: Observation, 
samtal och 
reflektionsunderlag  
När: Januari – 
delutvärdering 
Maj – uppföljning 
och utvärdering 
 

Vad: Kartlägga 
risker och hinder, 
attityder normer 
och strukturer 
Hur: Observation, 
samtal och 
reflektionsunderlag 
När: September  
 

 

Vad: Orsaker – varför? 
Hur: Sammanställa och 
dra slutsatser 
När: Oktober 
 

Vad: Förebyggande 
åtgärder 
Hur: Förebyggande 
arbete genomföras 
utifrån resultat av  
analyserna  
När: Oktober   
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Undersökning 

Arbetslagen arbetar med reflektionsunderlaget på sin reflektionstid. Under september/oktober 

genomförs samtal, reflektion och observationer i barngruppen.  

Reflektionsunderlag 

Frågorna grundar sig i de sju diskrimineringsgrunderna där de vuxna svarar utifrån barnen på 

förskolan. 

Samtalsunderlag 

Samtalen med barnen grundar sig på de sju diskrimineringsgrunderna och annan kränkande 

behandling. Samtala kring hur barnen upplever förskolan. 

Observationer 

Observationerna grundar sig på de sju diskrimineringsgrunderna och annan kränkande behandling  

och ska utgå från barnens verksamhet på förskolan. 

Analys 

När kartläggningen (reflektioner, samtal och observation) sammanställts analyseras orsakerna till 

upptäckta risker och hinder. Det handlar alltså om att reflektera, analysera och dra slutsatser om 

varför det ser ut som det gör.  

Åtgärder 

Genomföra de förebyggande åtgärder som krävs utifrån vad undersökningen och analysen visar. 

Dokumentera de konkreta åtgärder som ska genomföras. Arbeta utifrån de riktlinjer, rutiner och 

aktiva åtgärder som tagits fram. 

Uppföljning och utvärdering 

I januari och maj följer respektive arbetslag upp hur de följt riktlinjer, rutiner och aktiva åtgärder. 

Till nästa läsår används erfarenheterna tillsammans med en ny undersökning, för att skapa 

underlag till ny analys. 
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Reflektionsunderlag 

1. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på kön? 

(Med kön avses här kvinnor, män, transsexuella, eller annat som kan relateras till individens kön) 

2. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på 

könsöverskridande uttryck eller identitet? 

(Med könsöverskridande uttryck eller identitet avses här individer som inte identifierar sig som 

man eller kvinna, utan ser sig som transsexuell) 

 

3.  Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för baren som grundar sig i etnisk 

tillhörighet? 

(Med etnisk tillhörighet avses här olika nationaliteter, hudfärger, kulturer) 

 

4. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i religion eller 

annan trosuppfattning? 

(Med religion eller annan trosuppfattning avses här till exempel kristendom och islam, men även 

ateism är en trosuppfattning) 

 

5. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i 

funktionsnedsättning? 

(Med funktionsnedsättning avses hör exempelvis nedsatt syn eller hörsel, allergier, svårt att gå, 

dyslexi. Kortare episoder som ett brutet ben, ångest eller depression som varar under en månad 

räknas inte som funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, lagen kräver längre tid för att 

kalla det funktionsnedsättning) 

 

6. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i sexuell 

läggning? 

(Med sexuell läggning avses här att du inte får behandla en människa annorlunda på grund av vem 

hen blir kär i) 

 

7. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i ålder? 

(Med ålder avses här antal födelsedagar, du får inte behandla en människa annorlunda på grund av 

ålder) 

8. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på annan 

kränkande behandling? 

(Otrygga platser? Hur fördelar pedagoger sig? Utesluts ur lek…) 
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Samtal med barnen 

Arbetet ska ske i samverkan med barnen. Varje enskilt barn behöver inte delta utan samverkan 

kan ske med representanter. Syftet med samtalen är att pedagoger ska få syn på risker och hinder 

i verksamheten.  

Förslag på samverkan med barnen: 

• Ta kort på några olika miljöer i din verksamhet inne och ute. Med hjälp av ”smileys” kan du 

fråga barnen hur de känner sig i de olika miljöerna. För samtal. 

• Vid samtal kan det vara lättare för barnen att prata med en handdocka. 

• Samtal utifrån normkritisk litteratur, bilder 

• Erbjud barn att måla ”supermjuka hjältar” och ”superstrong princess”, sitt med 

barnet/barnen och samtala.  

https://jamstallt.se/material/forskola/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs 

Observation 

Syftet med observationerna är att upptäcka om det i barngruppen finns tecken på risker och 

hinder eller risker för arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.  

Ta hänsyn till miljö, material, samspel barn – barn, vuxen – barn. 

1. Kön – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 

2. Könsöverskridande uttryck eller identitet – råder ett vidgat normkritiskt förhållningssätt? 

 
3. Etnisk tillhörighet – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
4. Religion eller annan trosuppfattning – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
5. Funktionsnedsättning – har alla barn möjlighet att delta på sina villkor? 

 
6. Sexuell läggning – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
7. Ålder – ges alla möjligheten att delta på sina villkor? 

 
8. Annan kränkande behandling - Otrygga platser? Hur fördelar pedagoger sig? Utesluts ur 

lek… 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
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Riktlinjer och rutiner  
 
Trakasserier 
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av 
diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Sexuella trakasserier  
Sexuella trakasserier är av sexuell natur. Det kan handla om beröring, tafsande, skämt, förslag, 
blickar och bilder som är sexuellt anspelande och/eller nedvärderande. 
 
Kränkning av barn 
Kränkningar av barn kan förekomma i form av diskriminering eller kränkande behandling. Det är 
när ett eller flera barn missgynnas direkt eller indirekt, av skäl i någon annan form än genom en av 
de sju diskrimineringsgrunderna. 
 
Arbetsgång vid befarad kränkande behandling/diskriminering 
Den som utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier avgör vad som anses vara kränkande. 
Eftersom upplevelsen av trakasserier kan vara olika är det viktigt att berätta hur du känner. 
 
Ett barn ska få hjälp och stöd i den aktuella situationen. De vuxna ska förklara för den som 
trakasserar att det är obehagligt och ovälkommet och att det måste få ett slut. 
 
Personalen följer ”arbetsgång vid uppgifter om befarad kränkande behandling/diskriminering” när 
de antingen sett eller fått information om trakasserier, kränkningar eller diskriminering. Detta 
underlättar arbetet med att utreda anmälningar och i det systematiska arbetet att förebygga och 
främja. Länk till anmälningsblankett: 
https://intranet.hallsberg.se/download/18.3d4af0151504c4ad1b880001505/1477397732425/Bl%
201%20Kr%C3%A4nkande%20behandling%20anm%C3%A4lan%20och%20utredning.dotx  
 
Vad händer sedan 
Förskolan har en skyldighet att utreda alla anmälningar. Detta ska ske snabbt och diskret genom 
att tala med de inblandade. Information om att det är en pågående utredning ska nå alla 
inblandade på förskolan. Det ska även informeras om vad utredningen gett när arbetsgivaren är 
klar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet.hallsberg.se/download/18.3d4af0151504c4ad1b880001505/1477397732425/Bl%201%20Kr%C3%A4nkande%20behandling%20anm%C3%A4lan%20och%20utredning.dotx
https://intranet.hallsberg.se/download/18.3d4af0151504c4ad1b880001505/1477397732425/Bl%201%20Kr%C3%A4nkande%20behandling%20anm%C3%A4lan%20och%20utredning.dotx
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Dokumentation av det fortlöpande arbetet 
 
Undersök 
Under september-21 kartlägger samtliga avdelningar vilka risker och hinder som 
finns eller kan finnas på avdelningen.  
 
Analysera 
De risker och hinder, attityder och strukturer vi sett i vår verksamhet, varför ser det ut som det 
gör? 
 
Utifrån de reflektioner och analyser som förskolan Kompassen har gjort i september 2021 har 
följande punkter framkommit:  

 
Plan för arbetet med likarättigheter och lika möjligheter ska vara en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det innebär att den ska vara en del av reflektionen och i dokumentationen.  För 
att detta ska ske kontinuerligt finns planen med som en punkt på varje APT, samt så har varje 
avdelning ett dokument i Teams.  
 
Fortsätta arbeta med boken Rätt lätt 1, under vecka 42. 
Utifrån sammanställning från kartläggningen: 

• Varje avdelning väljer ut den diskrimineringsgrund som är mest relevant att fördjupa sig i 
under läsåret.  

• Skriver utförligt det förebyggande arbetet kopplat till den diskrimineringsgrund ni valt. 
Skriv under Oktober i dokumentet på Teams i SKA mappen.   
Konkretisera barnkonventionen under det förebyggande arbetet.  

• Skriv hur ni skapar trygga platser och förebygger otrygga platser (Punkt 8 övrigt) 
• Skriv ner era tankar hur ni kopplar Integriteten (Punkt 8 Övrigt)  

 
 
Sammanfattning ht-21 
Övergripande från sammanställningen höstterminen-21 är att utbildningsmiljön har en betydande 
roll i ett förebyggande arbete. En tydliggörande miljö ses ge barnen förutsättning för att utveckla 
leken och självständighet. Möta olika material som leder till att normer diskuteras och möjliggör 
ett normkreativt förhållningssätt.  
Tydliggörande pedagogik är ett förhållningssätt, det blir märkbart i utbildningen genom att 
pedagoger använder sig av TAKK och bildstöd.  
Stödstruktur, schaffolding, behövs för att skapa sammanhang och gemenskap där barnen lyckas, 
oavsett diskrimineringsgrund. Samt medvetenhet kring hur relationer, anpassningar och 
bekräftelse har för betydelse för att förebygga och motverka diskriminering. Att visa barnen att vi 
finns här och lyssnar öppnar upp att barnen vågar ställa frågor och tankar. Dessa bemöter vi med 
respekt och vägleder vidare i. Att se sig själv som en viktig vuxen för barnen är en förutsättning för 
att skapa trygga fysiska och psykiska miljöer för barnen. 
Att kommunicera är en demokratifråga, att alla har rätt att göra sin röst hörd.   
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Vårterminen -22 
 
Denna termin fokuserar vi på boken Rätt lätt 1 under vecka 14. Varje avdelning väljer ett uppslag 
utifrån barngruppen. 
 
Förebyggande arbetet utifrån: 

• vald diskrimineringsgrund 

• punkt 8 integritet 

• punkt 8 otrygga. 
Varje avdelning skriver det förebyggande arbetet fortlöpande i SKA dokumentet som ligger på 
Teams.  

Åtgärda 
Diskrimineringsgrunder Förebyggande arbete 

 
Kön 
 

Bemötandet pedagog-barn sker utifrån en medvetenhet kring normer. 
Normer påverkar oss och att vi pedagoger är medvetna om det och 
har ett normreaktivt förhållningssätt.  
Det innebär att vi medvetet tänker på: 

• Hur vi bemöter barnen.  

• Alla barn har samma rätt att känna alla känslor.  

• Utbildningsmiljöerna utformas så att alla barn blir sitt bästa 
jag.  
 

Barnkonventionen  
Artikel 2; Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras. 

 
Könsöverskridande 
identitet eller uttryck 
 

Vi använder oss av litteratur med könsöverskridande uttryck eller 
identitet, Rätt lätt 1, och uppmärksammar likheter och olikheter och 
pratar om att alla är vi olika och det är bra, alla har rätt att vara sig 
själv och vara glad över det.  
Starka superprinsessor och mjuka superhjältar – målarbilder som 
diskussionsunderlag.  
 

Barnkonventionen  
Artikel 2; Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras. 

 
Etnisk tillhörighet 
 

Vi använder oss av boken Rätt lätt 1 och annan barnlitteratur. För att 
ha en gemensam grund för att föra reflektioner omkring.  
Vi ser det normkreativit att erbjuda en mångfald av olika personer i 
böckerna som barnen möter. 
 
Barnkonventionen 
Artikel 2; Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras. 

 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Under samlingar planerar pedagoger in samtal kring vad det är att tro 
eller att inte tro. Att vi kan tro på olika, lika eller inte alls tro.  
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 Barnkonventionen 
Artikel 13; Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och 
uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 
Artikel 14; Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls. 
 

 
Funktionsnedsättning 
 

Pedagoger läser och reflekterar nätverk i grupper kring boken 
Tydliggörande pedagogik (2019) av David Edfelt. Vi tänker att när vi 
skapar tillgängliga och tydliga miljöer så kan alla barn på avdelningen 
möta projektet och utbildningsmiljön på avdelningen.   
För att alla barn har rätt till att kommunicera och uttrycka sig så 
använder vi de 100 språken och olika AKK-metoder.   
 
Vägledande samspel – pedagoger tänker medvetet utifrån de olika 
dialogerna. För en reflektion kring dessa under sina reflektioner.  
 
Utbildningsmiljön utformas så att barnen ges förutsättning att 
integrera med varandra och tillsammans med pedagog.  
 
Barnkonventionen:   
Artikel 2; alla barn är lika mycket värda  
Artikel 12; Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 
som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets 
ålder och mognad.  
Artikel 23; Utifrån hur vi bemöter barnen, det är pedagogens ansvar 
att anpassa miljön så att barnen inte hamnar i situationer de inte 
klarar av.   
Artikel 31; Barn har rätt till lek. 
 

 
Sexuell läggning 
 

Vi använder oss av boken Rätt lätt 1 och annan barnlitteratur. För att 
ha en gemensam grund för att föra reflektioner omkring.  
Vi ser det normkreativit att erbjuda en mångfald av olika personer i 
böckerna som barnen möter. 
 
Barnkonventionen 
Artikel 2; Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras. 

 
Ålder 
 

”När vuxna tar barn på allvar och inte ser åldersskillnaden som ett 
hinder för meningsfullt samspel, kan barnen få uppleva och öva på 
sina rättigheter” (A.Babarian Dahlborg 2020)   
Pedagoger finns nära barnen och bekräftar: 

• alla är olika 

• barnen neutralt i det dagliga samspelet för att stärka deras 
självkänsla och självförtroende.  

 

Pedagoger reflekterar tillsammans med barnen om att ex ålder och 
längd inte har ett samband. 
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Vi använder oss av en karaktär (Ugglis Pettersson) för att utmana 
barnen med olika uppdrag och på så sätt skapa reflektionstillfällen.  
Vi diskuterar kring att vi kan olika sätt att kommunicera och utrycka 
oss och att det inte heller har samband med ålder.  
Alla barns rätt till språk och kommunikation, vi använder oss av olika 
AKK-metoder, så som bilder och tecken (Edfelt2019).  
 
Pedagoger använder oss av Rätt Lätt boken för att hålla kvar fokus och 
förståelse i reflektionerna. Detta sker kontinuerligt utifrån reflektioner 
i arbetslaget. ”Varje barn har rätt att vara sig själv och inte sin 
ålder.”(A.Babarian-Dahlborg 2020) 
 
Barnkonventionen 
Artikel 12; Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 
som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets 
ålder och mognad. 
Artikel 31; Barn har rätt till lek. 
 

 

Annan kränkande 
behandling 

Förebyggande arbete 

 
Otrygga platser 

Pedagogers placering påverkar barnens upplevda känsla av trygghet. 
Vilket innebär att pedagogerna kontinuerligt diskuterar och 
reflekterar över vem som är fast eller rörlig pedagog, samt placering i 
miljön såväl inne som ute.  
 
Pedagoger finns med för att freda och skapa lugna miljöer, så att alla 
barn ska uppleva att de kan vara i fredad lek.  

Integritet 
 

Medvetna strategier hos pedagogerna vid toalettbesök och 
skötrummet.  
- Ger förklaring på vad vi gör och varför vi gör det.  
- Tryggar toaletten med ringklocka.  
- Påminner barnen om att vi går själva på toaletten.  
 
Stopp min kropp:  
- Stopptecken.  
- Pratar om vilka delar på kroppen är privata och varför.  
- Rätten till att få bestämma över sin egna kropp 
 
Samtycke:  
- Det handlar om att lära sig lyssna och att ställa frågor: Hur vet jag 

att någon vill? Vad ska jag göra om jag är osäker? Hur känns det 
när någon samtycker? Kom ihåg att det alltid är bättre att fråga 
än att gå över någons gräns.  

- För att skapa en samtyckeskultur behöver vi börja använda ordet 
samtycke. Genom att göra det och benämna samtycke som något 
viktigt kommer barnen förstå att det är just viktigt. Till exempel 
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kan du fråga kollegan: Vill du ha en kram? Vänta på svar och säg 
sedan, om hen vill ha en kram: Vad fint att du samtycker till att 
kramas! Fråga kollegan: Vill du rita med mig? Och om hen vill rita 
så kan du bekräfta och säga: Vad roligt att du samtycker till att 
rita med mig! Ska vi rita en skog? 

 

Öva samtycke med barnen 

- Använd ordet samtycke. Som vuxen kan du förändra genom att 

börja använda ordet samtycke och prata med barnen om hur vi 

vet att någon vill. Kan vi se på någon att hen vill leka jaga-lek eller 

måste vi fråga? Kan vi se på någon om den vill ha en kram eller 

ska vi fråga? Prata om vad vi kan göra om vi blir osäkra. Och 

framför allt, prata om vikten av att respektera en annan persons 

nej.  

- Hur tar vi emot ett nej? Prata med alla barn om vad vi gör när en 

kompis visar eller säger nej. Ett sätt att ta emot ett nej är att 

fysiskt backa lite, helt enkelt ta ett steg tillbaka. Det går också bra 

att säga: Vad bra att du visar att du inte vill, då vet jag! Testa 

gärna tillsammans med barnen.Stanna upp och känn efter – vill 

du eller vill du inte? Uppmuntra barnen att då och då stanna upp i 

leken och känna efter – Hur känns det? Vill jag eller vill jag inte? 

Då får de öva på att bli känsliga för sina egna signaler – en 

förutsättning för att förstå och respektera andra barns signaler. 

- Hur känns samtycke? Prata med alla barn hur det känns när 

någon samtycker. När någon vill rita med oss, när någon vill bygga 

pärlplatta, när någon vill dansa eller kittlas.  
(Kristina Henkel på Olika förlag 2020) 

 
Barnkonventionen  
Artikel 16; Barn har rätt till ett privatliv  

 
220603 
Analys:  
Vi ser att rätt lätt 1 boken har varit en stöttepelare i arbetet med barnkonventionen. Artiklarna från 
barnkonventionen har gjort pedagogerna medvetna om betydelsen av dem tillsammans med planen, vilket 
är märkbart i reflektioner. Tillsammans med barnen har vi använt oss av 10 kompisböckerna och kan se att 
barnen i reflektion kopplar ihop uppkomna situationer med litteraturen samt med andra barnböcker som vi 
vinklar till värdegrundsfrågor i boksamtal. Utifrån att vi har arbetet systematiskt utifrån en och samma bok 
under flera terminer. Så ser vi hur det blir märkbart genom att barnen hittar egna lösningar på dilemman, 
ställer nyfikna fördjupande frågor och i handling tar teorin till praktik. Vi ser att detta är ett vinnande 
koncept och kommer fortsätta med boken till nästa läsår.  
 
Att kommunicera är en demokratifråga, att alla har rätt att göra sin röst hörd. Det är märkbart att barnen 
är medvetna om hur ett demokratiskt beslut kan tas, då de själv väljer det när de ska komma överens om 
något.  
 
Genom att vi synliggjorde planens olika delar i ett årshjul kan vi se att pedagogerna är medvetna om vad 
och när de ska skriva de olika delarna. Det är märkbart att planen behöver få tid och plats för att alla 
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pedagoger ska ges möjlighet att se hur planen kan kopplas samman med avdelningens projekt och 
förhållningssätt.  För att synliggöra att planen och projekt inte är lösa delar oberoende av varandra, utan är 
sammanvävda i utbildningen och undervisningen, så krävs det att vi synliggör för varandra hur och när vi 
praktiskt arbetet med planen i barngruppen. Detta blir märkbart att relationsskapandet är grunden till att 
skapa meningsfulla sammanhang där vi pedagoger är tydliga och viktiga vuxna för barnen. Detta är under 
ständig process kommer fortsätta nästa läsår.  
 
Varje arbetslag har fokuserat på den diskrimineringsgrund som kartläggningen visade behov av. Det är 
märkbart att flera olika diskrimineringsgrunder har lyfts och diskuteras mellan arbetslagen. Normer stöts 
och blöts och vikten av att vara medveten om sina egna normer och värderingar ser vi grunden för ett 
normkreativt förhållningssätt. Att ifrågasätta det som tidigare var självklart leder till att barnen ges flera 
utmaningar som leder till stärkt självkänsla och självförtroende. Vilket leder till att pedagoger tar med sig ny 
kunskap i de nya arbetslagen till hösten.  
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Följa upp och utvärdera 
Utvärdera hur arbetet fungerat, vilka erfarenheter tar vi med oss? 
ARBETSGÅNG VID UPPGIFTER OM BEFARAD KRÄNKANDE BEHANDLING/DISKRIMINERING SKETT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Arbetsgång 
Uppgifterna kan komma från t.ex. barn, förskollärare, vårdnadshavare, anonym eller annan personal 

i verksamheten. 

 
 

1. Personal i verksamheten får kännedom om att kränkande behandling har skett. 

2. Personal anmäler till förskolechef genom att fylla i blankett 1 och kontaktar vårdnadshavare. 

3. Blankett 1 lämnas sedan till förskolechef som i sin tur anmäler till bildningsförvaltningen 

(huvudman). 

4. Förskolechef avgör om inkommen anmälan och utredning behöver utredas ytterligare med 

åtgärder eller om händelsen kan anses utagerad och avslutad. 

5. Vid allvarligare form av kränkning/upprepad kränkning ska förskolechef utse ansvarig 

person/personer för eventuella ytterligare utredningar, åtgärder, uppföljning och 

utvärdering. Se nästa ruta. 

 

Uppgifter om att kränkande behandling har skett 

1. Utsedd personal ansvarar för blanklett 2. 

2. Vårdnadshavare, berörda förskollärare, arbetslag, förskolechef och de inblandade 

informeras. 

3. Fyll i blanketten Åtgärder och uppföljning/utvärdering (blankett 2). 

4. Ansvarig person/personer utses för att se till att åtgärder och uppföljning fullföljs. 

 
 

Uppföljning/utvärdering 

1. Den/de som är ansvarig följer och utvärderar insatta 

åtgärder (minst 1 ggr /v. i 2 veckor) med den som har 

blivit utsatt och den/de som utsätter. Dokumentera på 

blankett 2. 

2. Om kränkningarna har upphört vid uppföljning och 

utvärdering kan ärendet avslutas. Om inte, fyll i en ny 

blankett 2. Det är nu viktigt att hitta nya effektiva 

lösningar för att kränkningarna ska upphöra. Detta 

ska upprepas till kränkningarna har upphört. 

 
 

Det är viktigt att kränkningarna upphör 
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Plan för arbetet med lika 
rättigheter och lika möjligheter 

2021/2022 
Förskolan 
Vibytorp 

 

Förskolans främjande och förebyggande arbete för att 
motverka diskriminering och annan kränkande behandling 
samt undanröja hinder för allas lika rättigheter och 
möjligheter i verksamheten.  
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Förskolans arbete för lika rättigheter och lika möjligheter 
Arbetet grundar sig i de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder och 

annan kränkande behandling. 

 

Riktlinjer och rutiner för trakasserier och sexuella trakasserier 

I verksamheten ska det finnas riktlinjer där det tydligt beskrivs vad trakasserier och sexuella trakasserier 

innebär, var den utsatte kan vända sig och hur arbetet ska se ut. Detta ska finnas oavsett om 

verksamhetens undersökning finner behov eller inte.  

Modellen 4 steg 

I verksamheten genomförs ett fortlöpande arbete utifrån arbetsmodellen ”4 steg”. Utifrån modellen 

arbetar verksamheten fram förebyggande åtgärder mot diskriminering och annan kränkande behandling på 

förskolan. Arbetets fyra steg ska löpande dokumenteras. 

Undersökning>Analys>Åtgärd>Följ upp och Utvärdering 

Förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling på förskolan 

Verksamheten antar, efter undersökning och analys, aktiva åtgärder för att arbeta förebyggande kring 

diskriminering och annan kränkande behandling på förskolan. Åtgärderna ska genomföras i hela 

verksamheten. Det behöver inte finnas någon i verksamheten som drabbas idag, utan det handlar om att 

det finns risk eller hinder som skulle kunna leda till att någon blir diskriminerad.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad: Det 
genomförda 
arbetet 
Hur: Observation, 
samtal och 
reflektionsunderlag  
När: Januari – 
delutvärdering 
Maj – uppföljning 
och utvärdering 
 

Vad: Kartlägga 
risker och hinder, 
attityder normer 
och strukturer 
Hur: Observation, 
samtal och 
reflektionsunderlag 
När: September  
 

 

Vad: Orsaker – varför? 
Hur: Sammanställa och 
dra slutsatser 
När: Oktober 
 

Vad: Förebyggande 
åtgärder 
Hur: Förebyggande 
arbete genomföras 
utifrån resultat av  
analyserna  
När: Oktober   
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Undersökning 

Arbetslagen arbetar med reflektionsunderlaget på sin reflektionstid. Under september/oktober 

genomförs samtal, reflektion och observationer i barngruppen.  

Reflektionsunderlag 

Frågorna grundar sig i de sju diskrimineringsgrunderna där de vuxna svarar utifrån barnen på 

förskolan. 

Samtalsunderlag 

Samtalen med barnen grundar sig på de sju diskrimineringsgrunderna och annan kränkande 

behandling. Samtala kring hur barnen upplever förskolan. 

Observationer 

Observationerna grundar sig på de sju diskrimineringsgrunderna och annan kränkande behandling  

och ska utgå från barnens verksamhet på förskolan. 

Analys 

När kartläggningen (reflektioner, samtal och observation) sammanställts analyseras orsakerna till 

upptäckta risker och hinder. Det handlar alltså om att reflektera, analysera och dra slutsatser om 

varför det ser ut som det gör.  

Åtgärder 

Genomföra de förebyggande åtgärder som krävs utifrån vad undersökningen och analysen visar. 

Dokumentera de konkreta åtgärder som ska genomföras. Arbeta utifrån de riktlinjer, rutiner och 

aktiva åtgärder som tagits fram. 

Uppföljning och utvärdering 

I januari och maj följer respektive arbetslag upp hur de följt riktlinjer, rutiner och aktiva åtgärder. 

Till nästa läsår används erfarenheterna tillsammans med en ny undersökning, för att skapa 

underlag till ny analys. 
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Reflektionsunderlag 

1. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på kön? 

(Med kön avses här kvinnor, män, transsexuella, eller annat som kan relateras till individens kön) 

2. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på 

könsöverskridande uttryck eller identitet? 

(Med könsöverskridande uttryck eller identitet avses här individer som inte identifierar sig som 

man eller kvinna, utan ser sig som transsexuell) 

 

3.  Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för baren som grundar sig i etnisk 

tillhörighet? 

(Med etnisk tillhörighet avses här olika nationaliteter, hudfärger, kulturer) 

 

4. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i religion eller 

annan trosuppfattning? 

(Med religion eller annan trosuppfattning avses här till exempel kristendom och islam, men även 

ateism är en trosuppfattning) 

 

5. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i 

funktionsnedsättning? 

(Med funktionsnedsättning avses hör exempelvis nedsatt syn eller hörsel, allergier, svårt att gå, 

dyslexi. Kortare episoder som ett brutet ben, ångest eller depression som varar under en månad 

räknas inte som funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, lagen kräver längre tid för att 

kalla det funktionsnedsättning) 

 

6. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i sexuell 

läggning? 

(Med sexuell läggning avses här att du inte får behandla en människa annorlunda på grund av vem 

hen blir kär i) 

 

7. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig i ålder? 

(Med ålder avses här antal födelsedagar, du får inte behandla en människa annorlunda på grund av 

ålder) 

8. Vilka risker och hinder kan du se i verksamheten för barnen som grundar sig på annan 

kränkande behandling? 

(Otrygga platser? Hur fördelar pedagoger sig? Utesluts ur lek…) 
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Samtal med barnen 

Arbetet ska ske i samverkan med barnen. Varje enskilt barn behöver inte delta utan samverkan 

kan ske med representanter. Syftet med samtalen är att pedagoger ska få syn på risker och hinder 

i verksamheten.  

Förslag på samverkan med barnen: 

• Ta kort på några olika miljöer i din verksamhet inne och ute. Med hjälp av ”smileys” kan du 

fråga barnen hur de känner sig i de olika miljöerna. För samtal. 

• Vid samtal kan det vara lättare för barnen att prata med en handdocka. 

• Samtal utifrån normkritisk litteratur, bilder 

• Erbjud barn att måla ”supermjuka hjältar” och ”superstrong princess”, sitt med 

barnet/barnen och samtala.  

http://www.normkritiskpedagogik.se 

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs 

Observation 

Syftet med observationerna är att upptäcka om det i barngruppen finns tecken på risker och 

hinder eller risker för arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.  

Ta hänsyn till miljö, material, samspel barn – barn, vuxen – barn. 

1. Kön – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 

2. Könsöverskridande uttryck eller identitet – råder ett vidgat normkritiskt förhållningssätt? 

 
3. Etnisk tillhörighet – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
4. Religion eller annan trosuppfattning – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
5. Funktionsnedsättning – har alla barn möjlighet att delta på sina villkor? 

 
6. Sexuell läggning – har alla samma rättigheter och möjligheter? 

 
7. Ålder – ges alla möjligheten att delta på sina villkor? 

 
8. Annan kränkande behandling - Otrygga platser? Hur fördelar pedagoger sig? Utesluts ur 

lek… 

 
 

  

http://www.normkritiskpedagogik.se/
https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
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Riktlinjer och rutiner  
 
Trakasserier 
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av 
diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Sexuella trakasserier  
Sexuella trakasserier är av sexuell natur. Det kan handla om beröring, tafsande, skämt, förslag, 
blickar och bilder som är sexuellt anspelande och/eller nedvärderande. 
 
Kränkning av barn 
Kränkningar av barn kan förekomma i form av diskriminering eller kränkande behandling. Det är 
när ett eller flera barn missgynnas direkt eller indirekt, av skäl i någon annan form än genom en av 
de sju diskrimineringsgrunderna. 
 
Arbetsgång vid befarad kränkande behandling/diskriminering 
Den som utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier avgör vad som anses vara kränkande. 
Eftersom upplevelsen av trakasserier kan vara olika är det viktigt att berätta hur du känner. 
 
Ett barn ska få hjälp och stöd i den aktuella situationen. De vuxna ska förklara för den som 
trakasserar att det är obehagligt och ovälkommet och att det måste få ett slut. 
 
Personalen följer ”arbetsgång vid uppgifter om befarad kränkande behandling/diskriminering” när 
de antingen sett eller fått information om trakasserier, kränkningar eller diskriminering. Detta 
underlättar arbetet med att utreda anmälningar och i det systematiska arbetet att förebygga och 
främja. Länk till anmälningsblankett: 
https://intranet.hallsberg.se/download/18.3d4af0151504c4ad1b880001505/1477397732425/Bl%
201%20Kr%C3%A4nkande%20behandling%20anm%C3%A4lan%20och%20utredning.dotx  
 
Vad händer sedan 
Förskolan har en skyldighet att utreda alla anmälningar. Detta ska ske snabbt och diskret genom 
att tala med de inblandade. Information om att det är en pågående utredning ska nå alla 
inblandade på förskolan. Det ska även informeras om vad utredningen gett när arbetsgivaren är 
klar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet.hallsberg.se/download/18.3d4af0151504c4ad1b880001505/1477397732425/Bl%201%20Kr%C3%A4nkande%20behandling%20anm%C3%A4lan%20och%20utredning.dotx
https://intranet.hallsberg.se/download/18.3d4af0151504c4ad1b880001505/1477397732425/Bl%201%20Kr%C3%A4nkande%20behandling%20anm%C3%A4lan%20och%20utredning.dotx
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Dokumentation av det fortlöpande arbetet 
 
Undersök 
Risker och hinder som framkommit 
Attityder och strukturer som innebär en risk 

 
Analysera 
De risker och hinder, attityder och strukturer vi sett i vår verksamhet, varför ser det ut som det 
gör? 
 

Åtgärda 
 
 
 

FÖREBYGGANDE ARBETE/KARTLÄGGNING 

 Trygghet: är en grundförutsättning för positiv utveckling och lärande. Alla barn har rätt att känna 
sig trygga i förskolans verksamhet. Genom att vara närmare barnen och närgranska deras samspel 
kan pedagogerna garantera trygghet år vart och ett av barnen och ingripa tidigt för att värna 
denna rätt. 

Respekt: alla barn har också rätt att känna respekt för sin egen person och sin integritet. Både det 
barn som blir utsatt för kränkningar och de som kränker behöver stöd i detta och bemöts av 
respektfulla vuxna som skyddar deras integritet och hjälper dem att bygga en sund självbild. 

Ansvar: alla barn har också rätt att få ta ansvar för sina handlingar utifrån sin ålder och 
mognadsnivå. Det är bara barnet själv som kan välja att dimensionera sina känslor. Att tvinga barn 
hålla tillbaka sina känslor leder inte till någon positiv utveckling. Däremot kan pedagoger behöva 
stoppa gränsöverskridande beteenden som kränkningar. 

Vi stävar efter ett meningsskapande och demokratiskt arbetssätt som präglas av gemensamma 
värdeord och en samspelande pedagogisk atmosfär där barnen har inflytande över sin vardag, är 
delaktiga och tar ansvar i både större och mindre sammanhang. Vi skapar och utformar 
utbildningsmiljöer där barnens röster, tankar och hypoteser synliggörs genom de 100 språken. 

 

Vi jobbar med att behandla alla barn lika, vi pedagoger tänker till kring vårt förhållningssätt. (KÖN) 

Vi samtalar kring olika språk, som vi kan prata på förskolan, svenska, bosniska, engelska, arabiska. Vi lånar 

böcker på biblioteket. Vi har olika material som visar på olikheter, (dockor med olika hudfärg, 

utklädningskläder) (ETNISK TILLHÖRIGHET) 

Alla aktiviteter skall vara anpassade för alla barn, så att de kan delta utifrån deras förutsättningar. 

(FUNKTIONSNEDSÄTTNING) 

Närvarande pedagog, för att kunna vägleda och tillrättavisa. Uppmuntrar det positiva hos barnen. Vi 

samtalar med barnen och tar tillvara på de stunder när vi ser att de ej är bra kompisar och förtydligar 

genom ex en saga, film, rollspel, för att visa på goda exempel. (ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING) 
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ANALYS 

I vår kartläggning av det förebyggande arbetet kan vi se hur viktigt det är att vi pedagoger 

kommunicerar/reflekterar med varandra kring våra egna föreställningar om barn, uteslutningar, genus, lek, 

inkludering, samspel, kommunikation osv.. Det är viktigt att reflektera enskilt och tillsammans med andra 

kollegor för att kunna leda barngruppen vidare. Ett öppet samtalsklimat leder till utveckling, men det måste 

få ta tid. Viktigt att dokumentera och reflektera för att komma vidare och för att kunna se om det finns 

eventuella brister som vi måste åtgärda, i vår undervisningsmiljö. Vi kommer att samtala och reflektera 

kring diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och annan kränkande 

behandling på våra reflektionstillfällen och på våra arbetsplatsträffar. Vi kommer att samtala med barnen 

enskilt utifrån underlaget som finns i planen för att samverka mer med barnen kring hur de mår och 

upplever miljön på förskolan. Genom att använda oss av materialet smiley gubbar kan vi få barnen att 

berätta/visa hur de upplever sin vistelse på förskolan, i våra olika undervisningsmiljöer. Vi uppmanar 

vårdnadshavare att genom lärplattformen Haldor samtala med sina barn kring hur de upplever sin vistelse 

på förskolan. Detta för att se om det finns eventuella risker och hinder, attityder och strukturer, i deras 

miljö som de vistas i dagligen. 

Ett reflekterande förhållningssätt leder till en närmare och djupare kontakt med varje barn, vilket i sin tur 
leder till att vi pedagogerna lär känna och förstå barnet bättre. Vi på förskolan arbetar med att vara 
närvarande pedagoger och alltid finnas till hands för barnen för att stötta och vägleda dem i sitt lärande. 
Viktigt med vägledande samspel och att vi pedagoger reflekterar över:  

• Hur kan jag som pedagog möta och bekräfta barnen så att de får ett gott stöd i sin utveckling – 
känslomässigt, socialt och kognitivt? 

•  Hur kan jag förhålla mig till barnen så att de tror på sig själva, sina förmågor och dessutom lär sig ta 
hänsyn till andra människor, barn som vuxna? Barn skapas i samspelet med sin omgivning, viktigt 
att reflektera över.  
 

Att arbeta med Värdegrundsveckor kontinuerligt, ser vi som positivt i vårt arbete med planen, där vi 
pedagoger är delaktiga, strukturerar och använder oss av 100 språkligheten för att kunna nå alla barn. 
Viktigt att välkomna våra nya kompisar och kollegor på förskolan så att de känner en tillhörighet. Fortsätta 
att koppla barnkonventionen till vår utbildning och undervisning. 
 
Vi ser hur viktigt det är att ha en bra dialog med vårdnadshavarna för att kunna driva frågor kring ex ej bra 
kompisar, uteslutningar etc. har vi en ”röd tråd” och en förståelse oss emellan så fortskrider arbetet mycket 
bättre.  
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HT-21 

210819 

Digital föreläsning, “Våld i ungas nära relationer. Jämställdhet och våldsprevention i förskolan” Nina Rung. 

En föreläsning som flertalet av pedagogerna deltog i. Att se till barnets bästa. Pedagogerna är barnens röst. 

Försummelse - ett försummat problem. Genuspedagogik? Anmälan gör vi för vår omsorg om barnet. 

Orosanmälan gör Vi av omtanke, inte av misstanke. Många tankar kring ett ämne som behöver belysas ofta 

och samtalas kring. Viktigt att få till en systemati i arbetet kring detta ämne.  

210917 

Jobba med våra diskrimineringsgrunder under våra Värdegrundsveckor, en för varje vecka, 2/termin, detta 

för att synliggöra det mer tydligt för barnen och oss pedagoger. 

211004 

Vi har bestämt att v.42 och v.48 kommer vi att ha våra Värdegrundsveckor på förskolan. Vi kommer att ha 

gemensamma aktiviteter där alla barn och pedagoger deltar tillsammans. Viktigt för liten som stor att 

samtala och självreflektera kring dessa frågor. Lyfta Barnkonventionen, Lätt Rätt! Använda oss av emojis, 

som ett stöd så att alla barn kan visa på sin känsla när de vistas vid/i olika undervisningsmiljöer, hur andra 

barn och pedagoger upplevs.  

211025 

 

Värdegrundsvecka startades upp med ett rollspel av oss pedagoger. Där en av oss hade svårt att gå, 

bandage lindat runt benet, en kunde inte höra så bra och en som inte såg utan sina glasögon. De skulle åka 

rutschkana och det gick inte så bra för alla. P: - Hur ska vi göra då? B: - Hen som inte kan gå så bra kan leka i 

sandlådan. P: - Då känner sig ”jag” utanför. B: - Då får alla leka där. B: - Birgitta har suttit i rullstol när hon 

bröt benet, det kommer jag ihåg och hon kunde leka i sandlådan.  

Vi hade skapat en låda med olika material där barnen fick känna på hur det är att ha lapp för ögonen, 

glasögon, ”gips” bandage. Denna låda användes flitigt av barnen där de samlade och mötte varandra i sina 

tankar och funderingar. Barnen fick även rita och färglägga bilder på djur som hade olika 

funktionsnedsättningar. Även i denna aktivitet skapades det många samtal och tankar. Viktigt att vi 

pedagoger finns med och vägleder barnen i sina tankar och frågor. Det finns inga ”konstiga” frågor det finns 

bara många olika tankar att söka svar på för barnen och det är vår uppgift att finnas nära barnen och kunna 

ge dem svar och förklara. Detta för att det inte ska ”skapas” kränkningar kring funktionsnedsättningar. 
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Aktivitet: 
Vi tittade på filmen kring funktionsnedsättningar. Stannade upp och samtalade med barnen kring de olika 
funktionsnedsättningar som framkom på filmen. En reflektion: det är vi vuxna som oftast lägger värderingar 
i barnens mun/ögon. När jag frågade barnen om vi har någon på förskolan som inte kan gå så svarar 
barnen: - Nej! Trots att vi har det. Efter en stund säger hens syskon,  
- Jo mitt syskon kan inte gå.  
För barnen är alla lika trots funktionsnedsättningar. Vi har barn på förskolan med olika 
funktionsnedsättningar, men de är som alla andra, de värderar inte varandra och dömmer. Efter filmen fick 
barnen reflekterar i sina reflektionsböcker. Under den stunden blev det många samtal:  
P: - Vad ritar du?  
B: - Jag ritar den här flickan.  
P: - Zoey?  
B: - Ja, ser du inte det?  
P: - Jo det gör jag. Du har ju ritat gult hår.  
B: - Men jag vet inte hur jag ska rita glasögonen.  
P: - Titta på bilden och prova eller fråga en kompis.  
B: - Titta, jag kunde. 
Barn har ofta en enkel förklaring till varför, de dömmer inte.  
B: - Om man inte kan gå in på framsidan där trappan är så kanske det finns en dörr på baksidan som hen 
kommer in i. 
P: - Om man inte ser så kan man gör allt som andra kan.  
B: - Ja, för hästar har ju ögon så då kan man rida även om man inte ser. 
B: - Mitt syskon brukar ha hörlurar ibland precis som Zoey. 
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 
• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 
• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,  
och 
• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.  
LpFö 18 
 
 
211202 

I vårt förberedande arbete kring vår Värdegrundsvecka/Fokusvecka kring Kön så lyfte vi våra egna tankar 

och funderingar kring kön och köns normer. Vad betyder det för mig och hur ser jag på det som 

person/pedagog. Vi tittade på vår utbildningsmiljö och vad vi kunde tillföra för att lyfta detta mer. Lämnade 

böcker kring kön och köns normer. Fokusera på frågor som är utvecklande och leder till samtal som är och 

blir förståligt för barnen när vi läser böcker, spelar drama etc. 

Vi startade upp vår. Värdegrundsvecka/Fokusvecka kring Kön med ett drama. Två pedagoger visade på för 

barnen att flickor kan leka med bilar, köra lastbil, gilla robotar etc och pojkar kan leka med dockor, ha rosa 

som favorit färg, etc. Vi fick många reflektioner från barnen, de höll med, men några tyckte att rosa är en 

tjej färg. 

B: - Hemma så är rosa en tjej färg. Jag, mamma och lillasyster kan ha rosa men inte pappa, han tycker det är 

en tjejfärg. 
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P: - Man får tycka om vilken färg man vill, det är ingen annan som ska bestämma det. Precis som vi pratar 

om Stopp min kropp, att ingen får röra vid dig, det är du som bestämmer över den. Så är det med vad man 

tycker om och gillar också. Ingen annan ska bestämma vad just du tycker om och inte tycker om. 

Vi ser att vissa diskussioner så hamnar vi ett normkritsikt perspektiv. Det är så ”inrutat” i oss vad som ”är 

norm” respektive ”inte norm”. Hemmet och den sociala miljö som barnen omges av har ett otroligt stort 

inflytande på ”hur” barnen ska se och tycka kring kön. Vår undervisningsmiljö som vi skapar och erbjuder 

barnen på förskolan behöver vara väl genomtänkt så att dessa ”normer” inte finns. De ska vara okodade 

och barnens kreativitet och lust till att lära och utvecklas till det de vill ska genomsyra förskolans utbildning. 

 

Vi läser normkritiska böcker för barnen som vi samtalar och reflekterar kring. Viktigt att belysa det ur olika 

perspektiv så att barnen får en bredare förståelse.  

Läser boken ”Konrad lussar”.  
Vi samtalar om framsidan på boken. 
P: - Vad ser ni? 
B: - Lucia 
P: - Är Konrad en flicka eller pojke? 
Barnen svarar både pojke och flicka. 
P: - Konrad är ett pojknamn. 
P: - Kan både pojkar och flickor vara lucia? 
B: - Ja, Nej. 
Vi läser boken. Stannar upp och samtalar kring ord och bilder i boken.  
Sista bilden över luciatåget. 
P: - Hur många lucior ser ni? 
B: - Tre 
P: - Vilka är lucia? 
B: - Flickor och pojkar. 
 
Läser boken ”Mix bygger” 
Vi tittar på bokens framsida och samtalar om vad vi ser. 
P: - Är Mix en flicka eller pojke? 
B: - En flicka 
P: - Hur vet ni det? 
B: - Man ser det 
B: - Hon har tofsar 
P: - Kan inte pojkar ha tofsar? 
B: - Nej, Jo 
Läser boken, stannar upp och samtalar om vad det står och vad vi ser på bilderna. Mix tycker om att köra 
maskiner, snickra, mura, bygga etc 
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P: - Kan flickor tycka om att bygga och snickra? 
B: - Ja. Nej. Jo 
P: - Kan tjejer och killar köra maskiner? 
B: - Ja. 
P: - Känner ni någon som tycker om maskiner och kör exempelvis lastbil traktor etc? 
B: - Nej.  
P: - Kommer ni ihåg Pelle som gick på vår förskola? 
B: - Ja. Ja ja, hans mamma kör ju våran röda sopbil. 
 
”Vad medveten undervisning kan innebära i förskolan problematiseras av Doverborg, Pramling och 
Pramling Samuelsson (2013). De lyfter fram att undervisning i ett evolutionärt perspektiv är utmärkande för 
människan som en undervisande varelse. Undervisning kan utifrån detta perspektiv ses som ett  
historiskt och kulturellt aktivitetssystem som har växt fram av generationer av undervisande lärare. De 
skriver att undervisning är ett begrepp i tiden, men som alla begrepp behöver det rekonceptualiseras och 
göras relevant för att bli funktionellt i relation till nya aktiviteter, situationer och sammanhang. Begreppslig 
görandet av undervisning handlar om hur förskollärare organiserar för barns lärande och utveckling i 
förskolan. Undervisning är kommunikation och utmärks av en pluralitet av röster och perspektiv. Sju viktiga 
strategier karakteriseras undervisning i förskolan enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 
(2013): 
• variation som en grundläggande aspekt i barns lärande 
• betydelsen av lärandesituationens inramning – att utgå från ett lärandeobjekt och följa barns frågor och 
intresse samt att föra samtal på metanivå 
• att utveckla möten och samordning mellan förskollärares och barns perspektiv 
• att utvidga sammanhanget från ett lokalt till ett expansivt språk 
• att utmana och stötta barnen i deras lärande 
• att vidareutveckla sitt eget kunnande inom en mångfald områden med syfte  
att stödja barns idéer och förslag 
• att synliggöra mönster och samband med syfte att stödja ett vidgat lärande.” 
Undervisning i förskolan 
En kunskapsöversikt 
(Red)Sonja Sheridan & Pia Williams  
 

Vårt Värdegrundsträd som vi arbetat med under vår Värdegrundsvecka kring kön – könsnormer. Detta träd 
symboliserar vikten av att vara en bra kompis, att vi alla är olika och att vara olika är en styrka. Barnen har 
skrivit viktiga värdeord som har betydelse för dem om hur man är en bra kompis. 
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220401 
Under vecka 17 kommer vi att arbeta med diskrimineringsgrunderna Annan kränkande behandling. Vi 
pedagoger läser in oss kring ämnet, hämtar information från såväl litteratur som information från nätet, så 
att vi kan undervisa barnen utifrån där de är i sin utveckling. Vi kommer att kicka igång veckan med ett 
drama kring ämnet. Använda oss av emojis kring miljöerna/platser som barnen vistas i under dagen. Detta 
för att få syn på vad det är som händer på de olika platserna/miljöerna. Låta alla barns röster och känslor få 
komma fram och bli lyssnade på. 
 
220425 
Barn i röd & blå grupp kommer att se en film om Diskriminering, fr6 år. Vi kommer att lyfta frågor som kan 
komma att uppstå efter filmen. Vi kommer även att samtala och reflektera i mindre grupper, ge barnen 
möjlighet att få uttrycka sig genom olika uttryckssätt som skriva, rita, måla etc. 
Ett drama spelar vi upp för alla barn på Vibytorp, där vi kommer att belysa ett dilemma som kan uppstå 
bland barnen, utanförskap – kränkning. Vi vill att barnen på Vibytorp ska få se hur ett agerande kan leda till 
en känsla och ett utanförskap – diskriminering. 
 
220429 
Under vår Värdegrundsvecka har vi fokuserat på Annan kränkande behandling. Vi ville även under denna 
vecka samtala om vikten av att våga uttrycka sin känsla för hur barnen upplever sin vistelse på förskolan. 
Den ska vara lustfylld och inbjuda till socialt samspel och till lek och lärande. Barnen har fått med hjälp av 
frågor, emojis och bilder på vår utemiljö, de olika undervisningsmiljöer som finns, sätta ord på sina känslor 
hur de upplever att det är att vistas i dessa.                             

 
 
Vi går runt på gården och samtalar om hur det känns att leka, kommunicera och samspela på 
förskolegården. Till hjälp har vi bilder och emojis för de barn som behöver hjälp att sätta ord på sin känsla. 
 
Altanen, man kan göra saker, det känns bra att vara där. Det är bra att det finns saker att greja med. 
Stallet, jättebra, leka med hästar 
Rutschkana,lär de yngre barnen 
Vi tar på emojis och ledsen är jag inte.  
- Finns det inte en emojis som är arg? 
- Ledsen blir vi bara när någon är dum. 
- Finns det inte nått ställe där det inte känns bra?  
- Nej. 
- Får ni vara med och bestämma på förskolan? 
- Nej, Tycker inte att vi får bestämma, vi får inte Vara inne och ute när vi vill. Vi kan ju typ vara inne en dag 
och ute en annan. 
- Massa kompisar har vi på förskolan 
 
- Tycker att det är sådär vid altanen. 
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- Varför tycker du det? 
- är det för att det finns för många saker att välja på?  
- Ja. 
- Finns det nått ställe på gården som inte känns bra att vara på? 
- Ja, Rutschkanan. 
- Varför då? 
- Det är tråkigt. 
- Känns inge bra vid skrotgården, jag tycker inte om att vara ute. Tycker bara om att äta frukt ute - jag gillar 
att måla och pyssla på altanen bara.  
- Båten är rolig, det är roligt att köra båt med många kompisar där. Jag tycker om att vara i rutschkanan, 
skrattar varje gång jag åker rutschkana. 
- det är inte bra i sandlådan,  ibland vill jag leka där en liten stund. Det är lite tråkigt där, för det är tråkiga 
saker där. Det har varit bråk i sandlådan. Om en fröken är där blir det bättre. 
 
 
 
- Tycker det är kul på förskolan, har många kompisar. 
- Ibland säger hen att jag inte får vara med 
- Frågar du hen varför? 
- Nej 
Hen står bredvid. 
- Kan du berätta varför du säger så till hen? 
- Jag vill leka men vill leka det jag vill 
- Hur kan ni göra då så att ni inte blir osams? Kan ni prata med varandra istället för att bli arga och gå ifrån 
varandra? 
- Man kan leka en sak en stund och en annan sen då blir vi inte ovänner. 
- leka tillsammans, leka i sandlådan, vara snälla mot varandra. Lyssna på varandra och bestämma  
tillsammans. 
- alla får bestämma, önskar att bestämma lite mera. Bestämma mer om leksaker vill jag. Att fröknar lyssnar 
på oss. 
- Rättvist vad är det?  
- Att man lyssnar på varandra, och alla behöver olika saker.  
- Hur en bra kompis? 
-  När man bestämmer en lek tillsammans. När jag inte kunde dra upp då hjälpte stora kompisen mig med 
min jacka. 
- Man måste samarbeta, man måste städa och plocka undan. Städa tillsammans, lyssna på varandra.  
 
 
 
 
 Utifrån våra olika åldersgrupper på förskolan så har vi valt att arbeta lite olika men vi har även gjort 
aktiviteter tillsammans. Detta för att vi ser att alla barn kan inte ta till sig och har inte förståelse för 
begreppen vi använder oss av. 
Barn 1-3 år har med hjälp av Babblarna pratat om olika känslor hur man kan uppleva och känna när man är 
exempelvis arg, ledsen, glad etc. Utifrån deras mognad och utveckling så att de ska kunna relatera till 
känslorna och kunna sätta ord på dem med hjälp och stöd av bild och tecken. De har även läst kompis 
boken om Kanin och Igelkott. 
Barn 3-4år har läst boken ”Grodan och främlingen” för att belysa ordet kränkning, utanförskap, 
emottagande av någon ny i gruppen, kamratskap. 
Barn 5-6 år har tittat på en kort film från diskrimineringsombudsmannen kring diskriminering och 
kränkning. Efteråt pratande vi om orden diskriminering och kränkning. Det är svåra ord att förstå, vi satte 
orden i relation till händelser som barnen kan ha upplevt och kan förstå. Vi skrev orden, 
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— Det är ett väldigt långt ord 
— Du som också är väldigt gammal kanske också känner dig som den som var med på filmen ifall du 

vill byta jobb. 
 

  
 
 
 
 
 
Genom drama/rollspel ser vi att baren kan ta till sig och få förståelse för hur vi kan uppleva och känna i 
olika situationer. Vårt drama handlade om att tre ”barn” spelar boll och att två av barnen stannar upp och 
ser att det tredje barnet inte har gummistövlar och då kan man inte spela med dem längre, man måste ha 
det för att få vara med. Barnet som har skor berättar att hens föräldrar inte tagit med stövlar och att det är 
därför som hen har skor. Hen blir ledsen och avviker från aktiviteten. Utifrån detta samtalar vi och 
reflekterar tillsammans med alla barnen 1-5 år. Barnen får ge sina olika perspektiv och ge uttryck för 
känslor. 
 

  
 
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta  
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk  
vardaglig handling i olika sammanhang. 
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att  
hjälpa andra, 
• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 
• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,  
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och 
• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.” 
 Lpfö18 
 
 
 
 

Följa upp och utvärdera 

Utvärdera hur arbetet fungerat, vilka erfarenheter tar vi med oss? 
 
Våra Värdegrundsveckor har verkligen fallit ut bra. Vi ser att när vi pedagoger agerar genom 
exempelvis drama så kommer budskapet fram tydligare, likaså när vi använder oss av läsa böcker 
och se filmer. Att sedan följa upp detta med reflektion och samtal på olika sätt, så att alla barn får 
komma till tals ser vi som mycket utvecklande och lärande för barnen. Att vi pedagoger är väl 
förberedda på vad det är vi ska ha fokus på och sätter oss in i diskrimineringsgrunderna är a och o. 
Hur vi ska undervisa så att budskapet når fram till alla barn. Att vi gör och visar på på många olika 
sätt så att alla barn blir delaktiga. Vi arbetar hela tiden med att stärka barnens självkänsla och tillit 
till sin egen förmåga, genom att utmana dem i de aktiviteter som vi gör dagligen på förskolan. Ge 
dem verktyg där de har möjlighet att påverka sin situation och stå upp för sig själv och känna 
empati och förståelse för att vi alla är olika. Allas lika värde oberoende av hur vi tänker och tycker. 
Att visa på våra undervisningsmiljöer där barnen vistas dagligen och samtal med barnen, enskilt, 
kring dem ser vi är mycket utvecklande för både barn och pedagoger. Detta är något som vi 
behöver utveckla och gör mer kontinuerligt. Värdegrundsarbetet ser vi är en process som pågår 
under utbildningen och i undervisningen där vägledande samspel har en central roll. Genom att v i 
synliggör olikheter och reflekterar kring hur normer påverkar oss ger vi barnen verktyg för 
framtiden. Kontinuerligt kopplas samtal, reflektioner och dilemman ihop med barnkonventionen. 
Genom vår digitala plattform Haldor ger vi vårdnadshavarna insyn i vårt arbete på förskolan och 
genom dialog. 
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ARBETSGÅNG VID UPPGIFTER OM BEFARAD KRÄNKANDE BEHANDLING/DISKRIMINERING SKETT 
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           Arbetsgång 
Uppgifterna kan komma från t.ex. barn, förskollärare, vårdnadshavare, anonym eller annan personal 

i verksamheten. 

 
 

1. Personal i verksamheten får kännedom om att kränkande behandling har skett. 

2. Personal anmäler till förskolechef genom att fylla i blankett 1 och kontaktar vårdnadshavare. 

3. Blankett 1 lämnas sedan till förskolechef som i sin tur anmäler till bildningsförvaltningen 

(huvudman). 

4. Förskolechef avgör om inkommen anmälan och utredning behöver utredas ytterligare med 

åtgärder eller om händelsen kan anses utagerad och avslutad. 

5. Vid allvarligare form av kränkning/upprepad kränkning ska förskolechef utse ansvarig 

person/personer för eventuella ytterligare utredningar, åtgärder, uppföljning och 

utvärdering. Se nästa ruta. 

 

Uppgifter om att kränkande behandling har skett 

1. Utsedd personal ansvarar för blanklett 2. 

2. Vårdnadshavare, berörda förskollärare, arbetslag, förskolechef och de inblandade 

informeras. 

3. Fyll i blanketten Åtgärder och uppföljning/utvärdering (blankett 2). 

4. Ansvarig person/personer utses för att se till att åtgärder och uppföljning fullföljs. 

 
 

Uppföljning/utvärdering 

1. Den/de som är ansvarig följer och utvärderar insatta 

åtgärder (minst 1 ggr /v. i 2 veckor) med den som har 

blivit utsatt och den/de som utsätter. Dokumentera på 

blankett 2. 

2. Om kränkningarna har upphört vid uppföljning och 

utvärdering kan ärendet avslutas. Om inte, fyll i en ny 

blankett 2. Det är nu viktigt att hitta nya effektiva 

lösningar för att kränkningarna ska upphöra. Detta 

ska upprepas till kränkningarna har upphört. 

 
 

Det är viktigt att kränkningarna upphör 
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