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Genusmedveten pedagogik 
Pedagogen 
 förväntningar, normer, bemötande, ordval, kroppsspråk, tonläge, kön, 

placering/rörelse i rummet, ögonkontakt, bekräftelse/tillsägelse, val av 
material 

Barnet 
 stereotypa tankar, tjej- och killbaciller, trakasserier, val av kamrater, 

sysselsättningar, känsloyttringar, språkutveckling 
Förskolan och materialet 
 inredning, möblering, utemiljö, media, böcker, sånger, leksaker, spel 
 
Föräldrarna 
 hur möter vi, när barnet är sjukt, viktiga saker, 
      utvecklingssamtal 
 
Svenska språket 
       
Samhället 
  



Vilka berättelser berättas? 

Om kärlek? 
Vänskap? 
Föräldrar? 

Yrken? 
Om pojkar och flickor? 



Normer blir 
synliga först när 
någon ”gör fel” 



Symbol Struktur 

Individ 



Symbol Struktur 

Individ 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Prinsessan Papperspåse, modiga prinsessors klubb, barbie i rymden tema, Heman blir pappa



Symbol Struktur 

Individ 



1. Män har mer makt och det manliga har högre     
status. Kvinnor är den underordnade gruppen. 
 

2. Kvinnor har mer makt och det kvinnliga har högre 
status. Män är den underordnade gruppen. 

 
3. Makt och status är jämnt fördelat mellan män och 

kvinnor. 
 
4. Män har mer makt och status inom vissa 

områden. Kvinnor har mer makt och status inom 
andra. Dessa olika områden värderas likvärdigt 
och således jämnar det ut sig. Makten är då jämnt 
fördelad mellan kvinnor och män. 

Maria Hedlin Lilla 
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Forskare    Kvinnlig forskare 
Vasaloppet   damvasan 
Deckarförfattare   Deckardrottning 
Professor    Kvinnlig professor 
Allsvenskan   Damallsvenskan 
Läkare     Kvinnlig läkare 
Bilförare     Kvinnlig bilförare 
VD     Kvinnlig VD 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Snopp/snippa



Symbol Struktur 

Individ 











Autonomi       Intimitet 
Självständighet 
 
• Att vara en tänkande, 

kännande och handlande 
individ 

 (ta egna initiativ/uttrycka 
sin vilja 

• Att stå för sina åsikter 
• Att kunna sätta gränser 

(integritet) 

Samhörighet 
 
• Att kunna ingå nära, 

känslomässiga relationer 
• Att kunna uttrycka egna 

känslor 
• Att utveckla 

empati/inlevelseförmåga 

Ger ökad självständighet 



Varför? 
Genusstruktur 

Hur? 
Jämställdhetsintegrering 

Vad? 
•Politiska mål 
 

 



Alla barn är ute på gården. Några flickor 
leker affär med kottar och löv. Plösligt 
börjar några pojkar jaga flickorna. 
Flickorna  springer iväg.”Ta dom!” ropar 
pojkarna. Flickorna springer till pedagogen 
och vill att pojkarna ska sluta. 

Har detta med jämställdhet att göra? 



• Har någon/några mer makt i denna 
situation? 

• Vad lär sig barnen om konflikter och 
integritet? 

• Vad blir berättelsen om flickor och pojkar?  
• Vad brukar du göra? Kan du göra 

annorlunda nästa gång? 
 



Inte att göra om flickor och pojkar utan 
att frigöra dem från stereotyper om kön 

 

Att arbeta med genus och jämställdhet 
i förskola är inte en fråga om varför 

utan en fråga om hur! 



 
 

Våga prova –  
det går alltid att göra om! 
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