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Alla människor är 

födda fria och lika i 

rättigheter och 

värde.



Könsroller

• Något vi frivilligt väljer? 

• Kan vi göra oss fria?

• Vi föds in i ett genussystem

• Min ryggsäck



DU

• Det handlar om dig och 
– dina kunskaper 

– dina normer 

– dina värderingar

• Skaffa dig kunskap.



Fara

• Personliga erfarenheter = fakta

• Eget tyckande

• Hen?



Håll i och håll ut

• Temadagar måste få en fortsättning. 

Vara del av ett sammanhang.

• Se individen – se strukturerna och 

jobba med dem.



Gruppen

• Normerna i:

–Gänget

–Klassen

–Skolan

–Arbetslaget

–Bygden



Normstorm

Bilder som 
förändrar världen

http://www.jamstall.nu/verktygslada/normstorm-for-skolan/
http://www.gavle.se/PageFiles/272392/Bildhandboken_Gavlekommun_Genusfotografen_webb.pdf


Historia

• Forum för levande historia

• Skarhult slott

• Kvinnors rättigheter

http://www.levandehistoria.se/klassrummet/hbtq
http://www.skarhult.se/48/larande/skolfilmer
http://kvinnorsrattigheter.org/


#metoo

• Fem tips för klassrummet om #metoo

• Samtycke är som te

• Sluta tafsa

• Få syn på normerna

• BRYT

• PK-mannen

http://skolvarlden.se/artiklar/fem-tips-sa-arbetar-du-med-metoo-i-undervisningen
https://www.youtube.com/watch?v=lLgl6ujVqig
https://www.youtube.com/watch?v=4XJ183PkUVg
http://urskola.se/Produkter/199915-Fa-syn-pa-normerna-Kvinnokroppar-och-ideal
http://www.levandehistoria.se/material/bryt
https://urskola.se/Produkter/198740-PK-mannen-Livet-som-macho


Förskolan

Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller.
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Bemötande

• Tilltal

• Gränssättning

• Förväntningar

• Språk, både kroppsspråk och verbalt



Kontakt barn – vuxen

• Vem får?

• Hur söker de?

• Fysisk kontakt, ögonkontakt mm

• Talutrymme



Lokaler

• Namn på rummen

• Användningsområden

• Inredning, dekoration, synlig 
dokumentation 

• Barnens placering, styrd och frivillig

• Yta

• Inkludering, exkludering



Material

• Placering

• Utbud

• Skapande

• Konstruktion 

• Foto/dok

• Riktat mtrl – mängd

• Styrda aktiviteter



Framsteg

• Språkbruk

• Förväntning

• Lekerbjudande

• Böcker

• Medvetenhet



Tack!

Kontaktuppgifter
maria.hampusgard@linkoping.se



Fler länkar
Jag ombads att lägga till fler tips och länkar. De kommer här:

• http://specialpedagogik.se/skolorna-missar-flickornas-behov/

• https://webbshop.spsm.se/genus-specialpedagokik-

praktiknara-perspektiv/

• http://skolvarlden.se/artiklar/beo-vi-vill-utreda-sexuella-

trakasserier-i-skolan

• http://skolvarlden.se/artiklar/forskare-darfor-valjer-elever-

utbildning-utifran-kon

• https://www.dn.se/debatt/nar-kon-osynliggors-riskeras-hela-

jamstalldhetsarbetet/

http://specialpedagogik.se/skolorna-missar-flickornas-behov/
https://webbshop.spsm.se/genus-specialpedagokik-praktiknara-perspektiv/
https://webbshop.spsm.se/genus-specialpedagokik-praktiknara-perspektiv/
http://skolvarlden.se/artiklar/beo-vi-vill-utreda-sexuella-trakasserier-i-skolan
http://skolvarlden.se/artiklar/forskare-darfor-valjer-elever-utbildning-utifran-kon
https://www.dn.se/debatt/nar-kon-osynliggors-riskeras-hela-jamstalldhetsarbetet/


Boktips

• Lärande och jämställdhet i förskola och 

skola

• Arbeta med jämställdhet i förskolan : 

med normmedveten pedagogik

• Normkreativitet i förskolan : om 

normkritik och vägar till likabehandling

https://www.bokus.com/bok/9789147105755/larande-och-jamstalldhet-i-forskola-och-skola/
https://www.bokus.com/bok/9789188099877/arbeta-med-jamstalldhet-i-forskolan-med-normmedveten-pedagogik/
https://www.bokus.com/bok/9789187413117/normkreativitet-i-forskolan-om-normkritik-och-vagar-till-likabehandling/


Nya jämställdhetslagen

• Nya likabehandlingsplaner

– genomföra ett fortlöpande arbete i fyra 
steg (undersöka, analysera, åtgärda, 
utvärdera och följa upp).

– ta fram riktlinjer och rutiner mot 
trakasserier och sexuella trakasserier.

• Gäller samtliga 
diskrimineringsgrunderna


