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Vad innebär jämställdhets- och lika-
behandlingsarbete inom småbarns-
pedagogiken?
 

Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet 
inom småbarnspedagogiken utgår från 
tanken om att varje barn är unikt och värde-
fullt precis sådant som hen är. Alla barn 
har rätt att bli hörda, sedda, beaktade och 
förstådda som sig själv och som medlemmar 
i den egna gemenskapen.

Syftet med jämställdhetsarbetet inom 
småbarnspedagogiken är att främja 
jämlikhet och ingripa i diskriminering 
som sker på grund av kön, könsidentitet 
och könsuttryck. Syftet med likabehand-
lingsarbetet är att främja likabehandling 
och ingripa i diskriminering som sker på 
andra grunder. Sådana andra diskrimine-
ringsgrunder kan till exempel vara ålder, 
ursprung, språk, religion, övertygelse, 
funktionsvariation, sexuell läggning och 
andra orsaker som gäller personen eller 
hens närstående. Diskriminering kan ske på 
många grunder. Då upplever barnet diskri-
minering som utgår från flera olika egen-
skaper vid olika tidpunkter eller samtidigt.

Att främja likabehandling och jämställdhet 
och att erbjuda alla barn likvärdiga möjlig-
heter till småbarnspedagogik är småbarns-

pedagogikens målsättningar som fastställs 
i lagen om småbarnspedagogik. Dessutom 
utgör dessa en central del av grunderna för 
planen för småbarnspedagogik och försko-
leundervisningens läroplan samt den värde- 
och tankegrund som styr småbarnspeda-
gogiken. Finland har också förbundit sig 
till jämställdhets- och likabehandlingsmål 
genom flera internationella avtal.

Jämställdhets- och diskrimineringslagstift-
ningen förpliktar småbarnspedagogiken i 
sin helhet till att främja jämställdhet och 
likabehandling. Att göra upp jämställdhets- 
och likabehandlingsplaner stöder aktörerna 
inom småbarnspedagogiken i att genom-
föra en högklassig småbarnspedagogik. 
Varje enhet för småbarnspedagogik eller 
en mer omfattande helhet kan göra upp 
för sin verksamhet en jämställdhetsplan 
och likabehandlingsplan för att utveckla 
sin verksamhet, även om det inte ännu är 
obligatoriskt enligt lagen (december 2020). 
I läroanstalter är det obligatoriskt genom 
myndighetspåbud att göra upp jämställd-
hets- och likabehandlingsplaner, och en 
utvidgning av skyldigheterna till enheter för 
småbarnspedagogik förbereds för närva-
rande. Flera myndigheter rekommenderar 
att jämställdhets- och likabehandlingspla-
nerna slås samman, och då behandlar man i 
samma plan diskriminering som utgår både 

från kön och andra grunder. Det är också 
möjligt att inkludera planerna i de doku-
ment som styr verksamheten vid enheten 
för småbarnspedagogik, såsom lokala 
planer för småbarnspedagogik och förskole-
undervisning, enhetens plan för småbarns-
pedagogik och gruppspecifika planer samt 
årsplanen och strategin.

Jämställdhetskompassens fokus ligger på 
jämställdhetsarbete som likabehandlings-
arbetet är kopplat till. I verktygets ordval 
upprepas uttrycken om ”att beakta kön och 
andra egenskaper” samt ”att beakta olika 
kön och mångfaldiga barngrupper”. Målet 
med dessa ordval är att småbarnspeda-
gogerna ska reflektera över och utveckla 
sin egen verksamhet samtidigt och så 
mångsidigt som möjligt såväl med tanke 
på jämställdhet (bland annat kön, könsi-
dentitet, könsuttryck) som likabehandling 
(bland annat ursprung, språk, religion, 
övertygelse, funktionsvariation och andra 
egenskaper som gäller personen).
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Vad är Jämställdhetskompassen? 
Hur lönar det sig att använda den? 

Institutet för Fredsfostran har utvecklat 
Jämställdhetskompassen tillsammans med europe-
iska partner som en del av ett projekt som finan-
sieras av Erasmus+ (GECM, Gender
 Equality Charter Mark)        för att främja 
jämställdhet och likabehandling inom småbarns-
pedagogiken, i grundskolor och läroanstalter på 
andra stadiet. 

Jämställdhetskompassen för småbarnspedagogik 
är planerad för att användas både i förskoleunder-
visningen och den övriga småbarnspedagogiken. 
I förskoleundervisning som genomförs i samband 
med en skola kan man på ett lämpligt sätt också 
använda Jämställdhets- och likabehandlingskom-
passen som är planerad för den grundläggande 
utbildningen, om jämställdhets- och likabehand-
lingsplanerna görs upp tillsammans med skolan. 
I Jämställdhetskompassen för småbarnspedago-
giken används systematiskt termen ”enhet för 
småbarnspedagogik” för att omfatta alla instanser 
som erbjuder förskoleundervisning och annan 
småbarnspedagogik. Förskoleundervisning nämns 
separat endast i de särskilda mål som gäller försko-
leundervisningen.

Med hjälp av Jämställdhetskompassen är det 
möjligt att utarbeta eller uppdatera jämställd-
hets- och likabehandlingsplanen för enheten för 

1. Förvaltning och ledarskap s. 7-11

2. Pedagogisk verksamhet   s. 12-16

3. Lokaler och omgivning   s. 17-21

4. Attityder och interaktion   s. 22-25

5. Vårdnadshavare och intressentgrupper   s. 26-29

  1  https://maailmankoulu.fi/gecm/

1

 Övningsbokbilaga s. 30-53

småbarnspedagogik, och då den används regel-
bundet kan enheterna med hjälp av den följa 
upp hur deras eget jämställdhets- och likabe-
handlingsarbete framskrider. Det lönar sig också 
att göra den utvärdering som görs med hjälp av 
Kompassen till en del av jämställdhets- och lika-
behandlingsplanerna. 

Jämställdhetskompassen består av fem temahelheter:
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Enheter för småbarnspedagogik kan använda 
Jämställdhetskompassen som en helhet eller 
fokusera på ett tema. Under varje temahelhet 
har man samlat mål som gäller jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet vid enheten för småbarns-
pedagogik samt förslag till konkreta handlingar 
för att göra den egna verksamhetskulturen mer 
jämställd och främja likabehandling. Syftet med 
förslagen och exemplen är att motivera varje enhet 
till att reflektera över sin verksamhet, fördjupa 
sina kunskaper och utveckla sin egen verksamhets-
kultur så att den blir mer jämställd och jämlik.

Inom småbarnspedagogikens jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete är det fråga om en långvarig 
verksamhet mellan flera olika aktörer. Enheterna 
förväntas inte heller genomföra alla föreslagna 
jämställdhets- och likabehandlingshandlingar på 
en gång, utan en jämställd och jämlik lärmiljö inom 
småbarnspedagogiken byggs upp en handling åt 
gången. Jämställdhetskompassen ger enheterna 
för småbarnspedagogik perspektiv och praktiska 
tips för att utveckla deras vardagspraxis och verk-
samhetskultur. Förhoppningsvis blir du inspirerad 
av Jämställdhetskompassen och hittar med hjälp 
av den nya idéer som uttryckligen passar er enhet!

Hur används Jämlikhetskompassen?

Jämlikhetskompassen består av två delar, text- och 
övningsböcker, som kompletterar varandra. Detal-
jerade instruktioner om hur Kompassen används 
finns i övningsboken. Den grundläggande prin-
cipen är att Jämställdhetskompassen vägleder en 
till att diskutera målen under de fem huvudtemana 
och jämställdhets- och likabehandlingshandling-
arna i anknytning till varje tema. Det är viktigt 
att diskussioner – observationer, reflektioner 
och idéer – antecknas. Denna dokumentation kan 
utnyttjas då man gör upp jämställdhets- och lika-
behandlingsplanen.  

Var hittar jag mer material som stöd för 
jämställdhets- och likabehandlingsarbetet 
i vår enhet för småbarnspedagogik? 

Som en del av utbildningshelheten har Institutet 
för Fredsfostran tagit fram en temamaterialbank 
som följer temana i Kompassen. Materialbanken 
är uppdelad enligt teman samt enligt utbild-
ningsstadier. På webbplatsen finns det mycket 
konkreta material och lektionsplaner för att främja 
jämställdhet och likabehandling i hela läroanstal-
tens verksamhetskultur.

Materialbanken finns 
bakom kortlänken 
https://urly.fi/1Mbm

Mer material finns på 
Institutet för Freds-
fostrans webbplats 
rauhankasvatus.fi (på 
finska och engelska).
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 Tema 1:
Förvaltning och ledarskap
Diskutera hur väl följande jämställdhets- och likabehandlingshandlingar genomförs 
i er enhet för småbarnspedagogik för varje tema. Ge därefter en bedömning av 
situationen för er enhet för småbarnspedagogik.
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Enheten för småbarns-
pedagogik förbinder 
sig långsiktigt till 
jämställdhet och lika-
behandling.

Mål

1.1

 - Enheten för småbarnspedagogik har en aktiv arbetsgrupp för främjande av 
jämställdhets- och likabehandlingsarbetet och den har tilldelats tillräckligt med 
arbetstid för att högklassigt sköta uppgiften.

 - Enheten för småbarnspedagogik genomför regelbundet jämställdhets- och 
likabehandlingsenkäter som riktas till personalen och vårdnadshavarna. Resul-
taten från enkäterna utnyttjas i enhetens jämställdhets- och likabehandlingsar-
bete.

 - Enheten för småbarnspedagogik har gjort upp funktionella jämställdhets- 
och likabehandlingsplaner i samarbete med ledningen och den övriga perso-
nalen. Genomförandet av dem följs upp regelbundet till exempel med hjälp av 
tydliga indikatorer eller delmål.

 - Även den övriga verksamheten vid enheten för småbarnspedagogik (inkl. 
centrala styrdokument, projekt- och utvecklingsverksamhet) utvärderas ur 
jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, och nödvändiga förändringar 
genomförs utifrån dem.

 - Enheten för småbarnspedagogik informerar aktivt alla anställda om 
jämställdhets- och diskrimineringslagarna, förpliktelserna i planen för 
småbarnspedagogik samt andra förpliktelser som gäller jämställdhet och lika-
behandling.

 - Förvaltningens metoder för insamling av information beaktar könsdiver-
siteten. Till exempel är det möjligt att i blanketter välja ’man/pojke’, ’kvinna/
flicka’, ’annat alternativ’ samt ’vill ej svara’ som kön. 

 - Enheten för småbarnspedagogik kommunicerar aktivt om sina åtgärder 
som gäller jämställdhet och likabehandling. Enhetens webbplats och övriga 
kommunikation är tillgängliga för alla, och de fäster vikt vid att språket är 
mångsidigt och icke-stereotypt.
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Personalen deltar 
och utbildar sig i 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet 
vid enheten för 
småbarnspedagogik.

Mål 

1.2

 - Hela personalen observerar aktivt jämställdhets- och 
likabehandlingssituationen vid enheten för småbarnspe-
dagogik samt deltar i att utveckla den.

 - För personalen ordnas regelbundet möjligheter att 
främja jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid 
enheten för småbarnspedagogik (till exempel gemensam 
planeringstid eller diskussioner kring dessa teman på 
veckomöten).

 - Enheten för småbarnspedagogik utreder regelbundet 
personalens kunskaper och inlärningsbehov i jämställd-
hets- och likabehandlingsfrågor samt utarbetar utifrån 
resultaten en utbildningsplan.

 - Man reserverar tillräckligt med resurser för utbildning 
inklusive kostnader för vikarier.

 - Hela personalen deltar regelbundet i fortbildningar om 
jämställdhet och likabehandling. Utbildningarna behand-
lar mångsidigt och forskningsbaserat frågor som gäller 
kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, 
könsidentitet, könsuttryck, kroppsdiversitet, funktions-
förmåga och andra motsvarande egenskaper.

 - Enheten för småbarnspedagogik uppmuntrar personal-
medlemmar som har fördjupat sig i jämställdhets- och li-
kabehandlingsfrågor till att bli mentorer för sina kolleger.
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Anordnaren av 
småbarnspedagogiks 
(personal)praxis främjar 
jämställdhet och 
likabehandling. 

*Hör till den personalpolitiska jämställdhets- och 
likabehandlingsplaneringen och -arbetet.
**Enligt den gällande lagstiftningen kan information endast 
insamlas om män och kvinnor.)

Mål 

1.3

 - Anordnaren av småbarnspedagogik och enheten säker-
ställer att jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ingår i 
handledningen av personalmedlemmar, praktikanter och 
vikarier som arbetar vid enheten under en längre tid.

 - Anordnaren av småbarnspedagogik har utarbetat
jämställdhets- och likabehandlingsplaner* som gäller 
personalen, och dessa följs upp regelbundet.

 - Anordnaren av småbarnspedagogik insamlar om 
personalpraxis information som har delats upp enligt 
kön**, till exempel om könsfördelningen bland personer 
som arbetar på olika kravnivåer och personalutnämning-
ar samt löneskillnader som beror på kön. Anordnaren av 
småbarnspedagogik vidtar utifrån resultaten åtgärder för 
att främja jämställdhet. 

 - Anordnaren av småbarnspedagogik utbyter bra tillvä-
gagångssätt med andra anordnare av småbarnspedagogik 
och expertnätverk för att främja jämställdhet och likabe-
handling i (personal)praxisen.
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Man garanterar 
barnens delaktighet 
och kontinuiteten av 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet 
vid övergångsskeden.

Mål

1.4

 - Planering av jämställdhet och likabehandlingsplanerna 
främjar barnens delaktighet. Barnens upplevelser och 
åsikter beaktas enligt åldersnivån vid utarbetandet och 
uppföljningen av jämställdhets- och likabehandlingspla-
nerna.

 - Information om barnens behov av stöd eller utmaningar 
överförs från småbarnspedagogiken till förskoleundervis-
ningen och från förskoleundervisningen till den grundläg-
gande utbildningen.

 - Anordnaren av småbarnspedagogik sammankallar regel-
bundna möten som ordnas mellan småbarnspedagogiken, 
förskoleundervisningen och den grundläggande utbild-
ningen i anknytning till jämställdhet- och likabehandlings-
arbetet.
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Tema 2:
Pedagogisk verksamhet 
Diskutera hur bra följande jämställdhets- och 
likabehandlingshandlingar genomförs i er enhet för 
småbarnspedagogik för varje mål. Ge därefter en bedömning 
av situationen för er enhet. Ni kan också välja ett gemensamt 
utvecklingsområde. 



1313

Tavoite 
2.1

Mål

2.1

Det reserveras tillräckligt 
med tid för behandling 
av jämställdhets- och 
likabehandlingsinnehåll i den 
pedagogiska verksamheten vid 
enheten för småbarnspedagogik.

 - Personalen bekantar sig tillsammans med barnen med 
många slags människogrupper, språk och kulturer med 
hjälp av lek, spel, musik och samarbete med familjer. Man 
bekantar sig med barnens åskådningar, religioner och 
traditioner i anknytning till dem till exempel genom att 
fira olika slags högtider och evenemang. Olika religioners, 
åskådningars och icke-religiösas högtider beaktas vid pla-
neringen av högtider och vårdnadshavarna tas i tillämpli-
ga delar med i planeringen.

 - Barnen erbjuds sexualundervisning enligt åldersnivå. 
Detta kan betyda att man lär barnen att namnge kropps-
delar, skapar en trygg omgivning för barnens frågor, övar 
känslomässiga färdigheter och säkerhetsfärdigheter samt 
fostrar till en positiv kroppsuppfattning. Man diskuterar 
till exempel önskvärd och icke-önskvärd beröring bland 
barn samt mellan barn och vuxna.

 - Personalen pratar med barnen enligt åldersnivå om ett 
jämställt och icke-diskriminerande språkbruk och stö-
der utvecklingen av barnens etiska tänkande ur jäm-
ställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Etiska frågor 
behandlas så att alla känner sig accepterade och trygga 
oberoende av kön eller andra egenskaper.

 - Personalen utgör själva exempel på att kön inte påver-
kar vad var och en kan göra. Vid enheten påverkar inte 
könet hur arbetsuppgifterna fördelas mellan personalen.
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Tavoite 
2.1

Mål 

2.2

Jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv 
beaktas övergripande i alla 
inlärningsområden.

 -  Personalen utnyttjar daghemmets lek-, spel- och bokre-
surser för att bli medvetna om stereotyper och normer 
som gäller kön och andra egenskaper och för att bryta ner 
dem.

 - Personalen uppmuntrar och handleder alla barn obero-
ende av kön och andra egenskaper till exempel till aktiv 
motion och till att prova olika motionsformer, använda 
teknologi samt till att mångsidigt använda färger. Detta 
kan man genomföra till exempel genom att då man pysslar 
erbjuda alla barn oberoende av kön material i många olika 
färger.

 - Vid val av material som används i verksamheten 
uppmärksammar personalen multiperspektivitet, språklig 
mångfald samt att texterna och bilderna är inkluderande 
med tanke på kön och andra egenskaper. Materialen 
behandlar företeelser ur olika köns- och minoritetsper-
spektiv samt beskriver interna skillnader i grupper.  

 - De pedagogiska tillvägagångssätten är mångsidiga och 
de stöder jämlikt varje barns tillväxt och utveckling.
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Tavoite 
2.1

Mål

2.3

Personalen styr lekar 
så att jämställdhet och 
likabehandling främjas.

 - Personalen bemöter barnen som individer och uppmunt-
rar barnen att mångsidigt leka olika slags lekar obero-
ende av barnets kön eller andra egenskaper. Personalen 
styr till exempel inte automatiskt barnet till att leka med 
bilar enbart för att man antar att pojkar är intresserade av 
bilar.

 - Man är medveten om stereotyper och normer som gäl-
ler lek och val av lek och man bryter ner dem tillsammans 
med barnen genom att leka, diskutera och samtidigt skapa 
en ny verksamhetskultur.

 - Personalen uppmuntrar barnen till att med hjälp av 
rollekar bekanta sig med olika roller, yrken och omgiv-
ningar. I rollekar kan barnet vara vad eller vem som helst – 
personalens uppgift är att uppmuntra barnen till att prova 
många slags roller oberoende av kön eller andra egenska-
per och till exempel bryta ner stereotyper och normer i 
anknytning till yrken.

 - Personalen uppmuntrar och hänvisar barnen till att 
också leka med barn som de vanligen inte leker med. 
Barnen indelas inte omotiverat i lekar eller grupper enligt 
kön, funktionsförmåga eller andra egenskaper.

 - Personalen beaktar barnens flerspråkighet vid val av 
lekar och lekkompisar. Barn som befinner sig i början av 
språklärandet och som behöver stöd för sin språkutveck-
ling tar efter andra barn då de leker med dem.
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Tavoite 
2.1

Mål 

2.4

Personalen stöder 
utvecklingen av barnens 
färdigheter genusmedvetet 
och jämlikt. 

 - Barnen uppmuntras till självständighet och man hjäl-
per dem jämlikt oberoende av kön och andra egenskaper. 
Till exempel i situationer där man klär på sig fäster per-
sonalen vikt vid att man inte ständigt automatiskt först 
hjälper pojkar.

 - Personalen ber jämlikt att barnen ska hjälpa vuxna 
samt fördelar ansvarsuppgifter jämlikt oberoende av bar-
nets kön eller andra egenskaper.

 - Personalen uppmuntrar och berömmer barnen mång-
sidigt och jämlikt oberoende av barnets kön, ålder eller 
andra egenskaper.

 - Personalen stöder alla barns kommunikationsfärdig-
heter genom att jämlikt ställa öppna hur- och varför-frå-
gor till alla barn.

 - Personalen ingriper jämlikt i barnens icke-önskvärda 
beteende oberoende av barnets kön eller andra egenska-
per.



1717

Diskutera hur bra följande jämställdhets- och 
likabehandlingshandlingar genomförs i er enhet för 
småbarnspedagogik för varje mål. Ge därefter en bedömning av 
situationen för er situationen i er enhet för småbarnspedagogik. 
Ni kan också välja ett gemensamt utvecklingsområde.

 

Tema 3:
Lokaler och omgivning
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Mål 

3.1

Enheten för 
småbarnspedagogik 
säkerställer jämlikt 
tillträde till enhetens 
lokaler.

 - I enhetens gemensamma lokaler och på gårdsområ-
den erbjuds många slags verksamhetsmöjligheter som är 
öppna för alla, jämlikt och oberoende av kön eller barnets 
andra egenskaper.

 - Vid planeringen av lärmiljöer beaktas barngruppens 
mångfald. En utgångspunkt för rumsplaneringen är att 
vara medveten om stereotyper som gäller kön, funktions-
förmåga och andra egenskaper.

 - Vid planeringen och bearbetningen av lokaler beaktas 
barnens olika funktionsförmågor. Enheten för småbarns-
pedagogik genomför regelbundet tillgänglighetskartlägg-
ningar och ändrar utifrån dem sina lokaler så att de blir 
tillgängligare.

 - Man utvärderar och följer upp regelbundet om de 
gemensamma lokalerna och gårdsområdena är jämställ-
da och inkluderande till exempel som en del av jämställd-
hets- och likabehandlingsplanen. Nödvändiga förändring-
ar genomförs utifrån utvärderingen.
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Mål

3.2

Leksakerna, redskapen och 
verktygen är mångsidiga 
och man uppmuntrar 
på ett jämlikt sätt till 
användningen av dem.

 - Barnen erbjuds många slags lek- och spelresurser 
både inne och ute. Leksaker och spel med exempel för alla 
oberoende av kön, hudfärg, funktionsförmåga, ålder eller 
andra egenskaper är tillgängliga. Varje barn får leka och 
spela med alla redskap som är lämpliga för deras ålder.

 - Personalen betraktar leksaker, böcker och spel ur 
jämställdhets och likabehandlingsperspektiv. Diskri-
minerande leksaker, böcker och spel tas bort, och då nya 
skaffas beaktas barngruppens mångfald.

 - Daghemmets barnböcker erbjuder barnen många 
slags förebilder och exempel som de kan identifiera sig 
med samt möjligheten att bekanta sig med många slags 
människor och djur.
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Mål 

3.3

De bilder, affischer 
och meddelanden som 
visas vid enheten för 
småbarnspedagogik 
främjar jämställdhet och 
likabehandling.

 - På anslagstavlan vid enheten för småbarnspedagogik och i dess 
andra lokaler visas bilder, affischer eller meddelanden genom 
vilka enheten kommunicerar att den främjar jämställdhet och 
likabehandling. På bilderna och meddelandena visas förutom 
familjer som följer normerna även familjernas mångfald såsom 
regnbågsfamiljer och familjer med en förälder samt människor 
med olika könsuttryck och i många slags roller. 

 - Det språk som används i affischer och meddelanden vid enhe-
ten för småbarnspedagogik beaktar den mångfald som hör ihop 
med kön och andra egenskaper.

 - Personalen bedömer bilderna, affischerna och meddelande-
na ur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Vid behov 
ändrar man dem så att de inte främjar skadliga stereotyper som 
gäller kön och andra egenskaper.
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Mål

3.4

Barnen deltar enligt sin 
åldersnivå i att granska 
daghemmets lokaler och 
resurser ur jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv

 - Personalen ordnar för barnen möjligheter att bedöma 
hur trygga och inkluderande de upplever de olika loka-
lerna i daghemmet. Utifrån resultaten ändras enhetens 
lokaler så att de blir mer jämställda och jämlika.

 - Personalen uppmuntrar barnen till att enligt sin ål-
dersnivå reflektera över de leksaker, spel, redskap och 
böcker ut jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. 
Man kan till exempel fråga barnen varför vissa barn leker 
med vissa leksaker eller på en viss lekplats. Syftet med 
diskussionen är att väcka insikter hos barnen och upp-
muntra dem till att komma med förslag till förändringar.

 - Personalen stöder barnens delaktighet genom att ob-
servera deras lekar och beteende i de olika lokalerna vid 
enheten för småbarnspedagogik. Utifrån dessa genomförs 
nödvändiga förändringar för att främja jämställdhet och 
likabehandling.
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Tema 4: 
Attityder och interaktion

Diskutera hur bra följande jämställdhets- och likabehandlingshandlingar 
genomförs i er enhet för småbarnspedagogik. Gör därefter själva 
en uppskattning av situationen i er enhet. Ni kan också välja ett 
utvecklingsområde för er enhet.
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Tavoite 
2.1

Mål

4.1

Vid enheten för 
småbarnspedagogik 
används ett jämlikt och 
icke-diskriminerande 
språk.  

 - Personalen söker aktivt information om och verksam-
hetsmodeller för ett könsmedvetet och icke-diskrimine-
rande språkbruk samt bryter ner stereotyper i sitt eget 
språkbruk. 

 - Personalmedlemmarna både självvärderar och peer-vär-
derar sitt eget och sina kollegers språkbruk ur jämställd-
hets- och likabehandlingsperspektiv.

 - Personalen tilltalar barnen med deras förnamn i stället 
för kön samt respekterar barnens egen definition av deras 
kön.

 - Personalen tilltalar barnen med de namn som de själva 
använder. Man frågar barnen vilka personformer de an-
vänder, om de är könade, såsom, kung eller drottning. 

 - I vardagliga pedagogiksituationer stöds barnen i att 
använda ett språkbruk som respekterar jämställdhet och 
likabehandling. Stereotyper som förekommer i barnens 
språkbruk bryts ner aktivt.
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Tavoite 
2.1

Mål 

4.2

Personalens icke-verbala 
kommunikation är 
jämställd och jämlik.
  

 - Personalen ger jämlikt uppmärksamhet åt alla barn till 
exempel med ögonkontakt och genom att jämlikt erbju-
da alla barn möjligheten att sitta i famnen oberoende av 
barnets kön, hudfärg, funktionsförmåga eller andra egen-
skaper.

 - Personalen tröstar barnen jämlikt oberoende av ålder, 
kön eller andra egenskaper.

 - Personalens röstanvändning och tonfall är likadana 
mot alla barn oberoende av barnens egenskaper.

 - Personalen beaktar i sin icke-verbala kommunikation 
olika kulturella uppfattningar som till exempel gäller 
beröring samt olika slags temperament och sätt att kom-
municera.

 - Personalen granskar regelbundet sin icke-verbala kom-
munikation ur jämställdhets- och likabehandlings-
perspektiv samt ändrar kommunikationen om detta är 
nödvändigt. Till exempel kan personalen fysiska gester 
och miner vittna om förhandsuppfattningar som gäller kön 
och andra egenskaper.
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Tavoite 
2.1

Mål

4.3

Personalen stöder 
indelningen av 
barn i grupper och 
vänskapsförhållanden 
genusmedvetet och jämlikt.
  

 - Personalen diskuterar regelbundet de interna grup-
pindelningarna bland barnen och kamratförhållanden 
med tanke på kön och andra egenskaper. Enheten följer 
upp stereotyper som gäller gruppbildning och ändrar vid 
behov gruppindelningar.

 - Personal identifierar och ingriper aktivt i diskrimine-
rande beteende som utgår från kön eller andra egenska-
per bland barnen.

 - Personalen stöder genom sina egna handlingar en at-
mosfär bland barnen där varje barn i första hand 
uppskattar andra barn som individer och inte som en 
representant för en egenskap.

 - Personalen skapar tillsammans med barnen en 
atmosfär som är trygg för alla barn. Gruppen kan till 
exempel skapa egna principer för trygga rum eller andra 
gemensamma regler.
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Tema 5: 
Vårdnadshavare och 
intressentgrupper
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Tavoite 
2.1

Mål

5.1

Enheten för 
småbarnspedagogik 
främjar jämställdhet 
och likabehandling 
tillsammans med 
vårdnadshavarna.

 - Personalen bemöter familjerna respektfullt i inledningssam-
talen och samtalen om planen för småbarnspedagogik, och frågor 
som gäller jämställdhet och likabehandling diskuteras med famil-
jerna.

 - Personalen främjar föräldrarnas kunskaper om könsdiversitet, 
till exempel intersexualism. Personalen korrigerar vid behov miss-
uppfattningar till exempel om skillnaderna mellan könssensitiv 
och könsneutral fostran.

 - Enheten för småbarnspedagogik informerar aktivt vårdnads-
havarna om det jämställdhets- och likabehandlingsarbete som 
enheten gör samt engagerar vårdnadshavarna i uppgörandet och 
genomförandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.

 - Personalen diskuterar jämställdhets- och likabehandlingsarbe-
tet med enhetens föräldraförening eller någon annan motsvaran-
de samarbetspartner.  Enheten för småbarnspedagogik utvecklar 
utifrån diskussionerna samarbetet med vårdnadshavarna och 
ordnar i anknytning till temat utbildning för vårdnadshavarna till 
exempel i samband med föräldramöten.
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Tavoite 
2.1

Mål

5.2

Enheten för 
småbarnspedagogik 
beaktar familjernas 
mångfald i sin 
verksamhet.

 - Enheten för småbarnspedagogik säkerställer att personalen har 
tillräckliga kunskaper om familjernas mångfald och om att bemöta 
dem, såsom familjer med en förälder, fosterfamiljer, regnbågsfamiljer 
samt språklig och kulturell mångfald.

 - Enheten för småbarnspedagogik beaktar familjernas olika soci-
oekonomiska situationer i sin verksamhet. Enheten för småbarns-
pedagogik ser till exempel till att alla barn har jämlika möjligheter att 
delta i skridskoåkning eller annan verksamhet, även om familjen inte 
skulle ha möjligheten att skaffa egen sportutrustning.

 - Vid kommunikation med familjerna riktar personalen jämlikt sitt 
tal till alla vårdnadshavare, beaktar familjernas språkliga mångfald 
och utnyttjar i kommunikationen förutom språk även foton och vide-
or. Vid behov bokar personalen en tolk som hjälp för att uträtta ären-
den med familjer.

 - Enheten för småbarnspedagogik beaktar familjernas mångfald i 
bilder och texter i kommunikationen samt till exempel vid plane-
ringen av fest- och temadagar. Till exempel vid planering och ord-
nande av mors- och farsdagar kommer man tillsammans överens med 
familjerna om till vem man gör gratulationskort och vilka som bjuds in 
på besök. De gemensamma festerna, evenemangen och föräldramö-
ten vid enheten för småbarnspedagogik stärker inte, utan motarbetar 
stereotyper som gäller kön och andra egenskaper.

 - I blanketter som riktas till familjer finns utrymme där familjen själv 
fyller i familjeformen och man antar inte detta å familjens vägnar.
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Tavoite 
2.1

Mål

5.3

Enheten för 
småbarnspedagogik samarbetar 
med utomstående aktörer 
som en del av jämställdhets- 
och likabehandlingsarbetet 
samt delar med sig av 
sina kunskaper till sina 
intressentgrupper.

 - Enheten för småbarnspedagogik kartlägger regelbun-
det sitt jämställdhets- och likabehandlingsarbete som 
den genomför med organisationer och andra intressent-
grupper samt bjuder in dem regelbundet för att ordna 
workshoppar åt barnen.

 - Enheten för småbarnspedagogik gör besök till exempel 
till museer, teatrar och konserter där man behandlar 
teman som gäller jämställdhet och likabehandling.

 - Enheten för småbarnspedagogik samarbetar med 
biblioteket i området och ber till exempel om lästips för 
behandling av jämställdhet och likabehandling.

 - Personalen är medveten om tillgängliga stödtjänster 
för barn och familjer i situationer där det förekommer 
trakasserier och våld samt är känslig inför och observe-
rar i vardagen barnens beteende med tanke på våld som 
barn blir utsatta för och våld i nära relationer som barnen 
bevittnar. Personalen kommunicerar aktivt till barnen att 
man alltid får prata med vuxna på daghemmet som sina 
bekymmer.

 - Enheten för småbarnspedagogik delar med sig av sina 
jämställdhetskunskaper till sina intressentgrupper.
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Övningsbokbilaga för 
småbarnspedagogiken
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0 (bristfällig nivå) Enheten har inte ännu genomfört eller 
planerat handlingar i anknytning till 
målet. 

1 (begynnande nivå) Enheten har börjat planera och 
genomföra enskilda handlingar i 
anknytning till målet. 

2 (utvecklingsnivå)  Enheten genomför flera åtgärder i an-
knytning till målet. De handlingar som 
genomförs för att uppnå målet är emel-
lertid inte regelbundna.  

3 (etablerad nivå) Enheten genomför planmässigt alla 
eller nästan alla handlingar i anknytning 
till målet. Enheten har fungerande 
och etablerad praxis för handlingar i 
anknytning till målet.

Hur används Jämlikhetskompassen? 

Jämlikhetskompassen består av två delar, text- och 
övningsböcker som kompletterar varandra. Text- och 
övningsböckerna är båda uppdelade i fem olika teman. 
Gå först igenom temana med hjälp av frågorna i text-
boken, diskutera och anteckna era observationer och 
handlingar. Senare kan ni utnyttja dessa anteckningar 
till exempel då ni tar fram en plan för jämställdhet och 
likabehandling för er enhet. 

Därefter kan ni börja använda övningsboken, där ni 
självvärderar läroanstaltens verksamhet i dessa fem 
olika teman. Ni kan räkna och anteckna poäng för oli-
ka teman enligt tabellen nedan, och till slut räkna ihop 
poängen. Efter att ni har räknat ihop poängen får ni en 
uppskattning av om temat som helhet i er enhet ligger 
på en bristfällig nivå, begynnande nivå, utvecklingsni-
vå eller etablerad nivå. Detta kan hjälpa er enhet att 
upptäcka vilka teman det särskilt lönar sig att upp-
märksamma och var man redan har gjort framsteg. 

Det lönar sig att genomföra utvärderingen tillsam-
mans till exempel i en arbetsgrupp med flera personer 
från både arbetsgemenskapen och ledningen. Diskute-
ra också hur ni får eleverna eller barnen med i utvär-
deringen och utvecklingen samt inom vilka teman det 
vore särskilt viktigt att lyssna på dem.
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 Tema 1:
Förvaltning och ledarskap 
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Enheten för småbarnspedagogik 
förbinder sig långsiktigt till 
jämställdhet och likabehandling.

Mål 
1.1

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

 
Personalen deltar och utbildar 
sig i jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet för enheten för 
småbarnspedagogik.

Mål 
1.2

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Anordnaren av småbarnspedagogiks 
(personal)praxis främjar jämställdhet 
och likabehandling.  

Mål 
1.3

Man garanterar barnens delaktighet 
och kontinuiteten av jämställdhets- 
och likabehandlingsarbetet vid 
övergångsskeden. 

Mål
1.4



0–2 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

3–5 poäng BEGYNNANDE NIVÅ 

6–9 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

10–12 poäng ETABLERAD NIVÅ 

Den uppnådda nivån:

DE TOTALA POÄNGEN 
FÖR ALLA MÅL INOM 
TEMAT ”FÖRVALTNING OCH 
LEDARSKAP” 

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till förvaltning och ledarskap har er enhet för 
småbarnspedagogik? 

2. Vilka handlingar i anknytning till förvaltning och ledarskap har ni lyckats med under det 
senaste året? 

3. Vilka handlingar i anknytning till förvaltning och ledarskap förbinder ni er till nästa år? 

4. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden) 

5. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om? 

6. Vilka andra handlingar i anknytning till temat genomför er enhet för småbarnspedagogik? 

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL TEMAT ”FÖRVALTNING 
OCH LEDARSKAP”. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED TANKSTRECK. 

/12
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Tema 2:
Pedagogisk verksamhet 
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Det reserveras tillräckligt med tid för 
separat behandling av jämställdhets- 
och likabehandlingsinnehåll i den 
pedagogiska verksamheten i enheten 
för småbarnspedagogik. 

Mål
2.1

Jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv 
beaktas övergripande inom alla 
inlärningsområden. 

Mål
2.2
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Personalen styr lekar så att 
jämställdhet och likabehandling 
främjas. 

Mål
2.3

Personalen stöder utvecklingen av 
barnens färdigheter genusmedvetet 
och jämlikt. 

Mål 
2.4



0–2 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

3–5 poäng BEGYNNANDE NIVÅ 

6–9 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

10–12 poäng ETABLERAD NIVÅ 

Den uppnådda nivån:

DE TOTALA POÄNGEN FÖR 
ALLA MÅL INOM TEMAT 
”PEDAGOGISK VERKSAMHET” 

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL TEMAT ”PEDAGOGISK 

VERKSAMHET”. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED TANKSTRECK. 

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till pedagogisk verksamhet har er enhet för 

/12

småbarnspedagogik?

2. Vilka handlingar i anknytning till pedagogisk verksamhet har ni lyckats med under det senaste året?  

3. Vilka handlingar i anknytning till pedagogisk verksamhet förbinder ni er till nästa år?  

4. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden) 

5. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om?      

6. Vilka andra handlingar i anknytning till temat genomför er enhet för småbarnspedagogik?
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Tema 3:
Lokaler och omgivning
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Enheten för småbarnspedagogik 
säkerställer jämlikt tillträde till 
enhetens lokaler. 

Mål 
3.1

Leksakerna, redskapen och verktygen 
är mångsidiga och man uppmuntrar 
på ett jämlikt sätt till användningen 
av dem. 

Mål
3.2
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

De bilder, affischer och meddelanden 
som visas i enheten för småbarn-
spedagogik främjar jämställdhet och 
likabehandling.

Mål
3.3

Barnen deltar enligt sin åldersnivå 
i att granska både lokalerna 
och resurserna i enheten för 
småbarnspedagogik ur jämställdhets- 
och likabehandlingsperspektiv. 

Mål 
3.4



0–2 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

3–5 poäng BEGYNNANDE NIVÅ 

6–9 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

10–12 poäng ETABLERAD NIVÅ 

Den uppnådda nivån:

DE TOTALA POÄNGEN FÖR 
ALLA MÅL INOM TEMAT 
”LOKALER, OMGIVNING OCH 
REDSKAP” 

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL TEMAT 
”LOKALER, OMGVINING OCH REDSKAP”. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED 
TANKSTRECK. 

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till lokaler, omgivning och redskap har er enhet för 
småbarnspedagogik? 

2. Vilka handlingar i anknytning till lokaler, omgivning och redskap har ni lyckats med under det senaste 
året? 

3. Vilka handlingar i anknytning till lokaler, omgivning och redskap förbinder ni er till nästa år? 

4. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden) 

5. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om?      

6. Vilka andra handlingar i anknytning till temat genomför er enhet för småbarnspedagogik? 

/12
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Tema 4: 
Attityder och interaktion 
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

 Särskild observation om detta mål:

I enheten för småbarnspedagogik 
används ett jämlikt och icke-
diskriminerande språk.

Mål 
4.1

Personalens icke-verbala 
kommunikation är jämställd och 
jämlik.

Mål
4.2
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

Personalen stöder indelningen av barn 
i grupper och vänskapsförhållanden 
genusmedvetet och jämlikt.

Mål 
4.3



0–1 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

2–3 poäng BEGYNNANDE NIVÅ

4–6 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

7–9 poäng ETABLERAD NIVÅ

Den
uppnådda nivån 

DE TOTALA POÄNGEN 
FÖR ALLA MÅL INOM 
TEMAT ”ATTITYDER OCH 
INTERAKTION” 

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL TEMAT ”ATTITYDER OCH 
INTERAKTION”. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED TANKSTRECK. 

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till attityder och interaktion har er enhet för småbarnspedagogik? 

2. Vilka handlingar i anknytning till interaktion och attityder har ni lyckats med under det senaste året? 

3. Vilka handlingar i anknytning till interaktion och attityder förbinder ni er till nästa år?  

4. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden) 

5. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om?      

Vilka andra handlingar i anknytning till temat genomför er enhet för småbarnspedagogik? 
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Tema 5: 
Vårdnadshavare 
och intressentgrupper
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

Enheten för småbarnspedagogik 
främjar jämställdhet och 
likabehandling tillsammans med 
vårdnadshavarna. 

Mål 
5.1

Enheten för småbarnspedagogik 
beaktar familjernas mångfald i sin 
verksamhet. 

Mål 
5.2
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Poäng: 0 / 1 / 2 / 3

Särskild observation om detta mål: 

Enheten för småbarnspedagogik 
samarbetar med utomstående aktörer 
som en del av jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet samt delar 
med sig av sina kunskaper till sina 
intressentgrupper.

Mål
5.3



0–1 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ

2–3 poäng BEGYNNANDE NIVÅ

4–6 poäng UTVECKLINGSNIVÅ

7–9 poäng ETABLERAD NIVÅ

Den
uppnådda nivån 

DE TOTALA POÄNGEN 
FÖR ALLA MÅL INOM 
TEMAT ”MÖTEN 
MED FAMILJER OCH 
INTRESSENTGRUPPER”  

1. Vilka utvecklingsområden i anknytning till möten med familjer och intressentgrupper har er enhet för 
småbarnspedagogik? 

DISKUTERA ÄVEN FÖLJANDE ÖPPNA FRÅGOR I ANKNYTNING TILL TEMAT ”MÖTEN 
MED FAMILJER OCH INTRESSENTGRUPPER”. GÖR UPP EN LISTA ÖVER ERA SVAR MED 
TANKSTRECK. 

2. Vilka handlingar i anknytning till möten med familjer och intressentgrupper har ni lyckats med under 
det senaste året? 

3. Vilka handlingar i anknytning till möten med familjer och intressentgrupper förbinder ni er till nästa år? 

4. Hur? (handlingsplan, preliminär tidsplan och ansvarsområden) 

5. Hur utvärderar och följer ni upp era framsteg i fråga om de handlingar som ni fattar beslut om?

6. Vilka andra handlingar i anknytning till temat genomför er enhet för småbarnspedagogik?
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De mål och utvecklingsområden som uppstått som resultat av övningsboken antecknas i (vart): 

Genomförandet av dem mäts: 

Nästa uppföljning är: 

Ansvarar för genomförandet: 

Ansvarar för uppföljningen: 
Den uppnådda 
nivån: 

0–8 poäng BRISTFÄLLIG NIVÅ 
9–24 poäng BEGYNNANDE NIVÅ
25–44 poäng UTVECKLINGSNIVÅ 
45–54 poäng ETABLERAD NIVÅ 

Datum:

DET TOTALA POÄNGANTALET: 
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