Jämställt
föräldraskap

FÖR BARNETS BÄSTA
Inom mödra- och barnhälsovården möter vi blivande och nyblivna föräldrar i en period i livet då normerna kring maskulinitet och femininitet
framträder på ett nytt sätt och många gånger förstärks.
Det finns olika förväntningar på föräldraskapet beroende på vilket kön
föräldern har. Den maskulina normen i föräldraskap innebär att pappor
ofta intar en sekundär position som förälder och tar mindre ansvar för
barnet än mammor. Det märks bl a i att pappor tar ut mindre föräldra
ledighet och dagar för vård av barn än mammor. Det här påverkar pappans
och barnets möjligheter att skapa en nära relation.
På barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler märks föräldra
normen genom att det framförallt är mammor och barn som kommer på
besöken. Pappor som besöker verksamheterna upplever ofta att de blir
åsidosatta i mötet och inte sedda i sin roll som förälder.
Inom mödra- och barnhälsovården har vi uppdraget att likvärdigt bemöta
och erbjuda stöd till alla föräldrar. Det målet når vi inte idag.
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Medarbetare från barnmorskemottagningar, BVC och
familjecentraler runtom i Skåne deltog under våren
2015 i ett pilotprojekt som syftade till att utveckla
metoder för främja ett engagerat och jämställt föräldra
skap i de dagliga mötena med föräldrar och barn.

Genom fortbildning i jämställt föräldraskap och
normkritik samt spridning av det nya metodmaterialet
arbetar vi för att mödra- och barnhälsovården ska vara
verksamheter som gör verklig skillnad för jämställdheten i samhället.

Under pilotprojektets gång gavs
seminarier och handledning med
fokus på att synliggöra och reflektera kring de normer som påverkar föräldraskapet, och hur dessa
kan få betydelse i mötet mellan
medarbetare och föräldrar.

Våra verksamheter ska främja alla föräldrars delaktighet, engagemang och ansvarstagande för sitt barn.
Alla barn ska ha möjlighet att utveckla nära och trygga
relationer till sina föräldrar.

Pilotprojektet resulterade i ett
metodmaterial som riktar sig till
medarbetare. Materialet består av en metodbok,
affischer och en kortlek som kan användas som
samtalsunderlag i föräldragrupper.
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