
 
 

                Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik. 

                         På hemsidan jamsta

 

 

Hur pratar vi jämställdhet med barn?
 

Jämställdhet handlar om att lägga till och skapa ett större handlingsutrymme, vad vi kan göra, 

säga och drömma om. Helt enkelt hur vi kan påverka vårt eget liv och det samhälle vi lever i. 

 

 

Vad är jämställdhet?
 

Jämställdhet betyder att alla barn är lika

- Få vara som de vill  

- Leka med vad och vem de vill

- Prata lika mycket  

- Se ut och klä sig som de vill  

- Känna vad de vill  

- Få bestämma om de vill kallas för

- Få bli kär i vem de vill oavsett kön
 

… UTAN att bli retade eller att någon skrattar

 

Vad är genus? 

 

Kön är det vi föds till, vi får olika kön (tjej eller kille) beroende 

Sverige har vi ännu inte ett tredje kön rent juridiskt)

oss under livet hör ihop med de olika könen. Enkelt uttryckt är att vi föds med ett kön och blir 

med ett genus. Genus är föränderligt och varierar över tid och plats

är biologiskt. De allra flesta saker som vi förknippar med tjejer eller killar är sådant som vi har lärt 

oss och inte sådant som fanns med när vi föddes.

inte var föräldralediga med sina barn och de män som tillhörde adeln var tvungna

och sminka sig. Och för 100 år sedan måste alla tjejer alltid bära kjol.

 

Kan barnen komma på fler genus

 

Här är några bra frågor som du kan använda i diskussionen med barnen:

- Hur kommer det sig att det 

- Vad leder det till? Tips: ta hjälp av statistik

- Hur kan vi förändra?  

 

OBS! Ofta har inte barnen samma bild som vuxna av vad som är tjejigt och killigt. Var noga med 

att utgå från barnens föreställningar

känner till. Förstärk inte uppdelningen

har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik. 

mstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial för förskol

Hur pratar vi jämställdhet med barn? 

Jämställdhet handlar om att lägga till och skapa ett större handlingsutrymme, vad vi kan göra, 

säga och drömma om. Helt enkelt hur vi kan påverka vårt eget liv och det samhälle vi lever i. 

Vad är jämställdhet? 

Jämställdhet betyder att alla barn är lika mycket värda. Att alla ska:  

Leka med vad och vem de vill 

 

kallas för hen, hon eller han  

oavsett kön och hur många de vill. 

att bli retade eller att någon skrattar. 

Kön är det vi föds till, vi får olika kön (tjej eller kille) beroende på om vi har snippa eller snopp

Sverige har vi ännu inte ett tredje kön rent juridiskt).  Genus är det som vi sedan lägger till och lär 

oss under livet hör ihop med de olika könen. Enkelt uttryckt är att vi föds med ett kön och blir 

Genus är föränderligt och varierar över tid och plats även om många tror att det 

lesta saker som vi förknippar med tjejer eller killar är sådant som vi har lärt 

oss och inte sådant som fanns med när vi föddes. Berätta för barnen att fö

inte var föräldralediga med sina barn och de män som tillhörde adeln var tvungna

för 100 år sedan måste alla tjejer alltid bära kjol. 

Kan barnen komma på fler genus-saker som kan förändras?  

Här är några bra frågor som du kan använda i diskussionen med barnen: 

Hur kommer det sig att det fortfarande ser ut som det gör? Tips: ta hjälp av historien

a hjälp av statistik 

OBS! Ofta har inte barnen samma bild som vuxna av vad som är tjejigt och killigt. Var noga med 

att utgå från barnens föreställningar så att ni inte ”lär” barnen en uppdelning som de ännu inte 

uppdelningen mellan tjejer och killar. Utmana normerna!

har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik.  

för förskolan och skolan. 

Jämställdhet handlar om att lägga till och skapa ett större handlingsutrymme, vad vi kan göra, 

säga och drömma om. Helt enkelt hur vi kan påverka vårt eget liv och det samhälle vi lever i.  

på om vi har snippa eller snopp (i 

det som vi sedan lägger till och lär 

oss under livet hör ihop med de olika könen. Enkelt uttryckt är att vi föds med ett kön och blir 

även om många tror att det 

lesta saker som vi förknippar med tjejer eller killar är sådant som vi har lärt 

Berätta för barnen att förr i tiden fick pappor 

inte var föräldralediga med sina barn och de män som tillhörde adeln var tvungna att ha peruk 

a hjälp av historien 

OBS! Ofta har inte barnen samma bild som vuxna av vad som är tjejigt och killigt. Var noga med 

så att ni inte ”lär” barnen en uppdelning som de ännu inte 

mellan tjejer och killar. Utmana normerna! 


