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Verksamhetsförbättringar 
 
• I det dagliga bemötandet bemöter vi personen och stärker självkänslan (är) 
     Vi berömmer inte längre den nya rosa tröjan med prinsessan eller den tuffa    
     blåa tröjan med motorcykeln på. 
 
• Vi medvetandegör barn om genusstrukturen och har en medvetenhet i hur vi   
      talar om yrken, sysslor, leksaker osv. 
     (Att inte säga till barnen: “det får mamma tvätta” utan “det får pappa eller   
       mamma tvätta”. ”Så du ska till doktorn – undrar vad han/hon gör idag?”) 
 
• Vi benämner barnen med namn eller barn  
   (ej ”pojkarna leker där inne”, utan “här sitter några barn och pysslar och där  
    inne är det några som leker, vad vill du göra?”) 
 
• Vi lånar alltid nåra böcker med ett genomtänkt genusperspektiv avseende  
   såväl kvantitet i huvudroll som innehåll. Vi problematiserar även berättelser  
   med barnen för att synliggöra genusstrukturen. 
 
• Vi har sett över leksaker och lekmiljö ur ett genusperspektiv och gör 
kartläggningar 1 gång/år 
 







taltid 
läromedel 

konfliktlösning böcker 

attityder 

värderingar 
normer 

genusstruktur 

erfarenhet 

vem leker/arbetar med vem 

betyg 

val av leksak 



Alice: Kan du vara snäll och tala 
om för mig vilken väg jag skall gå 
härifrån. 
 
Katten: Det beror en hel del vart 
du vill komma. 
 
Alice: Jag bryr mig inte särskilt 
mycket om vart jag kommer. 
 
Katten: Då spelar det inte så stor 
roll vilken väg du tar." 

ALICE MÖTER KLOCKAREKATTEN 
 



Ett problem – många lösningar 

Exempel barns val av rum och leksaker….. 
Miljön – den tredje pedagogen 



Lek – för vem? 
● Vem bestämmer vilka roller vem får ha i leken?  
● Vem leder leken?  
● Vilka barn bestämmer lekens regler?  
● Hur gör barn för att bli med i leken?  
● Låg respektive hög status på lekar och roller?  
● Vilka barn får frågor om leken?  
● Kommunikation under leken? 
● Vad tränar leken? (producera/process) 
● Konfliktlösning? 
● I vilka rum leker barnen? 
● Med vilket material leker barnen? 
  



Materialanalys 
● Hur många kvinnor/tjejer resp. män/killar förekommer i 

materialet?  
 
● Vilka är huvudpersonerna i materialet som används?  
   kvinnor/tjejer och män/killar?  
 
● Vilka är författare/producenter till materialet ? 
 
● Hur framställs kvinnor och män på bilderna?  
   subjekt, objekt, aktiv, passiv osv.  
 
● Vilka förebilder lyfts fram i materialet?  
Manliga, kvinnliga, antal, stereotypa könsroller eller breda?  



Videokameran ser  
det som inte ögat hinner registrera 

• Vilka barn får kroppskontakt? Hur?   
• Vem får tillsägelser?     
• Vem får ögonkontakt?    
• Reglering av beteendet –  
 med uppmaning eller förklaring?   
• Tonläge (högt - lågt, ljust - mörkt)?   
• Ordval?     
• Vem vänder sig den vuxne till för assistans?  
• Tillåts barnen avbryta varandra?   
• Tillåts barn avbryta samtal vuxen/barn?  
 
• Placering i samling, matbord, klassrum, led ... Hur kommer det sig? 
• d 
• F 
• f 

 
 



Samhällets förväntningar: 

En halv värld för flickor 

 

Empati
! 

 

Energi! 

En halv värld för pojkar 



Vad har det tagit åt alla nuförtiden 
prinsessor egentligen? 

Ge barnen nya berättelser, rätt att drömma 
och identifiera sig fritt från stereotyper! 



Könsuppdelade 
grupper 

 
Metod – ska ha mål och 

vara tidsbegränsat 
 

Vilket syfte har delningen? 
 
 



Könsuppdelade grupper 
 
 • Vidga bilden av det 

egna könet 
 
• Synliggöra rådande 

normer i barngruppen 
 
• Förändra dina 

förväntningar och 
normer som pedagog 

 
• Prova nya förmågor 

(autonomi/intimitet) 



Risk 

• Utan nulägesanalys kan du inte utvärdera 
metoden 

• Motverkar i sig själva jämställdhetsmålet 
• Legitimerar inte kontakt mellan könen 
• Flickor och pojkar utmanas inte i lika stor 

utsträckning 
• Planeras ofta efter stereotyper, glömmer 

individen. Betona allas unikhet! 
• Genusstruktur – vad glöms ofta bort…. 



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 



Gör lika – olika 
 
 

Gör samma - 
annorlunda 
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