
En minneslista för en jämställd pedagog 
 

 Vem tillåter jag att avbryta samtal? Diskuterar jag med alla barn om hurudan en 

bra lyssnare är? Hur jämlik är samtalsmiljön på vårt daghem i olika 

sammanhang? 

 Småskrattar jag välmenande åt ett vänskapsförhållande mellan en flicka och en 

pojke? 

 Väljer jag som hjälpredor jämlikt flickor och pojkar? Även i brådskande 

situationer då hjälp behövs snabbt? 

 Hur tolkar jag flickors och pojkars känslor: sorg, ilska, glädje, rädsla? Accepterar 

jag jämlikt alla barns känslor? 

 Hurudant är mitt kroppsspråk då jag talar med barn av olika kön? Tilltalar jag alla 

barn med samma röstvolym och ger jag alla barn ett lika stort utrymme? Har jag 

jämlik ögonkontakt med alla barnen i gruppen? 

 Vad föreslår jag en flicka eller en pojke som kommer till mig och berättar att hen 

har tråkigt? 

 Till vem ger jag i gruppsituationer huvudrollen/birollen? 

 Hurudana egenskaper behöver varje barn för att utvecklas? 

 Ger jag ofta vissa barn beröm för deras utseende eller deras saker? Berömmer 

jag barnets egen person eller fokuserar jag på att värdera prestationer? Ger jag 

varje dag positiv feedback åt alla barn? 

 Hur igenkänner jag, synliggör jag och gör värderad erfarenheterna hos ett sådant 

barn som har en mångfaldig könstillhörighet?  

 Leker vissa barn alltid i vissa utrymmen tillsammans med vissa kamrater? 

 Klarar alla barn av att leka med alla leksaker? Hur vet jag detta? 

 Hurudana böcker läser jag för barnen? Diskuterar jag med barnen om saken ifall 

jag lägger märke till könsstereotypiska mönster i böckerna? Är huvudpersonerna 

i böckerna t.ex. ofta pojkar som räddar flickor? Sköter flickorna om djur/barn 

och är de utseendeintresserade? 

 Är varje barns NEJ lika viktigt i gruppen? 

 Hurudana förebilder lyfter jag fram åt barnen? 

 En hurudan könsroll uttrycker jag själv på daghemmet? Talar jag inskränkande 

om ”kvinnors” och ”mäns” angelägenheter när barnen hör på? Hur talar jag om 

personer vilkas kön inte är entydigt definierbara? 

 Då jag diskuterar med barnet om hemmet, tar jag i förstahand upp någondera av 

föräldrarna? Ställer jag öppna frågor? 

 Vilkendera av föräldrarna är det som jag främst ringer till då barnet är sjukt? 

 Ger jag dagligen positiv feedback åt mina arbetskamrater? 

 

 


