Genusperspektiv
På Lekis för fröna vill vi att alla ska behandlas som individer och få utvecklas utifrån sina personliga egenskaper. Vårt
jämställdhetsarbete handlar inte om att ta bort något från barnen utan om att tillföra; att få utmanas och få möjlighet att
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prova på allt. Så här ser vi på jämställdhet:

Kroppslig jämställdhet
Alla barn ska få en positiv bild av sin kropp och sitt kön och känna stolthet över vad den egna kroppen klarar av. På
Lekis använder vi orden snopp och snippa när vi talar om könsorganen.

Utseendemässig jämställdhet
Vi vill förmedla känslan att man är fin och duger som man är. Vi ger barnen uppmuntran för saker de gör, kan eller
klarar av för att stärka självkänslan. Men vi ger också komplimanger om någon kommer och är stolt över ett nytt
klädesplagg men utan att lägga någon värdering i att de är gulliga eller tuffa (eller både och: ”den är både söt och cool”).

Känslomässig jämställdhet
Alla känslor är tillåtna att ha och känna oavsett kön. Vi uppmuntrar barnen att visa sina känslor och att prata om dem.
Både flickor och pojkar får gråta, skrika, skratta och mysa!

Lekfull jämställdhet
Vi vill att pojkar och flickor ska kunna leka samma sorts lekar och inte bli uteslutna på grund av sitt kön. Vi
uppmuntrar samma lekar och aktiviteter till både flickor och pojkar (vi tycker inte att det finns kill- respektive tjejlekar, inte heller kill-färger eller tjej-färger osv.) t.ex. trädklättring, mamma-pappa-barn, tjuv-och-polis och att sy i
ateljén.

Språklig jämställdhet (talutrymme)
Vi vill att alla barn ska känna sig hörda. Vi tränar barnen på att lyssna på varandra och låta kompisen tala till punkt. Vi
lär barnen att respektera varandras ”Nej” eller ”Stopp”.

Vänskaplig jämställdhet
Små barn leker ofta med alla barn oavsett kön. Äldre barn tenderar att leka med barn av samma kön: leker en pojke och
en flicka med varandra får de ibland höra att de är kära istället för att anta att de är vänner. Det kan också bli prat om
killbaciller och tjejbaciller. Det här vill vi motverka och uppmuntrar alla sorters vänskaper (även de som sträcker sig
över åldrar, fysiska förutsättningar m.m.).

Material- och leksaks jämställdhet
Vi använder inte bara neutrala lekmaterial, utan uppmuntrar istället barnen att leka med alla sorters leksaker. Vi tycker
inte att prinsessor bara är för tjejer eller att Spindelmannen bara är för killar.

1

Rubrikerna är lånade av Kristina Henkel; statsvetare med genusinriktning samt författare
till böckerna ”En jämställd förskola och skola” och ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2”.

