
JÄMSTÄLLDHET I FÖRSKOLAN 

- Vad är det och varför är det viktigt?

Förskolan är viktig för att lära barn hur vi ska behandla varandra och vilka värderingar vårt samhälle vill 
ha. Jämställdhet är en viktig del av detta. Alla barn ska kunna vara sig själva och få samma chans till 
utveckling, lärande och lek. Det ska inte spela roll vilket kön barnet har och därför måste förskolan jobba 
med jämställdhet både med barn och vuxna. 

Forskning visar att vuxna ofta behandlar barn olika baserat på vilket kön vi tror att de har. Vi gör det ofta 
utan att vi vet om det. För att göra förskolan mer jämställd måste vuxna tänka på sig själva, sina värde-
ringar och hur vi beter oss. Det är också viktigt att kollegor hjälper varandra och säger till när någon 
säger eller gör någonting som gör skillnad för barn kopplat till kön. Vi måste våga prata om det för att 
utvecklas och bli bättre!  

Vuxna som jobbar i förskola är förebilder för barnen. Det vi säger, gör och hur vi beter oss har stor 
effekt. Därför är det viktigt att inte ha några stereotypa förväntningar på barnen. Uppmuntra barnens 
nyfikenhet och intresse, bjud in till delaktighet oavsett om det handlar om att spela fotboll eller leka med 
dockor. Risken med stereotypa förväntningar är att de påverkar vad vi uppmuntrar barnen till att leka 
med för leksaker, vilka komplimanger vi ger eller hur vi tröstar ett ledset barn.



Forskning har visat att det kan få negativa konsekvenser om vi behandlar barn olika kopplat till kön. Till 
exempel tror vi ofta att flickor ska klara sig själva tidigare när de till exempel ska äta eller klä på sig, så 
de får mindre hjälp. Vi ställer fler frågor till flickor och uppmuntrar dem till att öva på språk och samtal. 
Vi låter ofta pojkar busa mer, ta mer plats och när de är ledsna är det vanligt att vi vuxna inte tröstar 
dem lika mycket. Vi skapar skillnad och barnen lär sig olika saker beroende på vilket kön de är, och de 
kan inte alltid vara sig själva. Detta skapar ojämställdhet som får negativa konsekvenser för barn och 
ungas liv. Till exempel mår unga tjejer oftare psykiskt dåligt, och unga killar har svårare att klara skolan.

I förskolan kan vi göra positiv skillnad genom att låta alla barn testa på många olika aktiviteter och lekar. 
Barnen ska få välja det de tycker om, men vi vuxna kan hjälpa dem att göra olika saker och att våga testa 
nya saker. Det är också bra att barn får leka med kompisar av olika kön. Förskolan måste också bemöta 
barnens familjer och hem jämställt. Till exempel att ställa samma frågor eller ge samma information 
till mammor och pappor, och inte göra skillnad mellan dem. Alla barn och deras hem ska kunna vara sig 
själva och känna sig välkomna och respekterade på förskolan.

Det är viktigt att lära barn att umgås och kommunicera med respekt för sig själva och varandra. I detta 
är samtycke en viktig ingrediens. Samtycke är att vilja samma sak och att bara göra saker om alla vill 
det. Förskolan ska hjälpa barnen att känna efter vad som känns bra eller inte bra och att respektera om 
någon säger “Stopp!” eller “Jag vill inte!”. Vi kan också öva på att fråga “Är det okej med dig?”.



JÄMSTÄLLDHET =

Att alla människor oavsett

kön har samma rättigheter, 

skyldigheter & möjligheter.

Tio tips för hur du som vuxen i  

förskolan kan tänka på jämställdhet: 

1. Använd könsneutrala ord (till exempel “barn” istället för “pojkar” och “flickor”). 

2. Försök para ihop barn av olika kön när ni gör grupper eller gör saker tillsammans. 

3. Var aktiv i barnens lek och uppmuntra dem till att välja olika aktiviteter eller kompisar som de inte 
brukar leka med. 

4. Tänk tvärtom! Låtsas att barnet du pratar med är flicka istället för pojke eller tvärtom. Skulle du 
sagt eller tänkt något annat? I så fall varför? 

5. Prata om jämställdhet på personalmöten och fundera på hur ni jobbar med det idag.  

6. Prata om samtycke. Förklara att allt annat än ett ja är ett nej. Uppmuntra frågan: “Okej med dig?” 
som ett sätt att kolla av om andra vill samma sak. 

7. Titta vilket material, leksaker och böcker ni använder. Vilka syns där? Vem gör vad? Se till att ni 
inte har stereotypa bilder utan att alla kan känna igen sig och ha förebilder.  

8. Testa byta ut pronomen (hon, han, hen) när ni sjunger sånger eller läser böcker. Vad händer då? 

9. Se till att alla får prata. Använd turordningslistor, samtalsrundor eller ta hjälp av en taldocka så att 
alla får chans att prata. 

10. Var förebilder! Prata i personalen om hur ni kan visa att alla kan välja vad de vill, oavsett kön. Ska ni 
klä ut er? Kanske kan en manlig kollega vara Pippi Långstrump och en kvinna vara Pettson?


