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Redan i förskoleåldern lär sig barn att anpassa sitt 
beteende till de könsroller som de blivit tilldelade av 
samhället. Enligt Anette Hellman (Kan Batman vara 
rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på 
en förskola, 2010) finns det tydligt mönster för hur 
barn agerar och förväntas agera. Jällhage  och Dilen 
(2013) rapporterar om att attityder hos ungdomar 
kan förändras vid ett aktivt genusarbete i skolan där 
elever tränas i att tänka normkritiskt. Om detta arbe-
te introduceras redan i förskoleåldern finns möjlighet 
att attityder till normer kan förändras och att framtida 
samhällsmedborgare kan komma att ha större tole-
rans och acceptans för det normavvikande.

En viktig aspekt för att få ett tolerant samhällsklimat 
är att barn möts med intresse och respekt. De bör upp-
märksammas för sin person och känna sig trygga i de 
identiteter de skapar sig/finner. Det kan ibland krävas 
hjälp från vuxna till barnen med att tänka normkri-
tiskt, detta arbete undersöker hur man kan gå till väga 
för att ge barn stöttning i sina funderingar kring livet.

Detta projekt har lett till ett metodmaterial med tillhö-
rande interaktiv aktivitetsmatta där barn får möjlighet 
att utforska, fundera och diskutera utifrån sin syn på 
världen. Aktivitetsmattan med handledning riktar sig 
till barn övre förskoleåldern och deras pedagoger
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Forskning visar att barn bemöts på olika villkor. Anet-
te Hellman har i sin avhandling Kan Batman vara 
rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på 
en förskola (2010) rett ut skillnader i bemötande och 
attityd gentemot flickor och pojkar i förskolan. Pojkar 
förväntas använda stora kroppsrörelser, medan flickor 
förväntas leka stilla och använda mindre röstresurser 
än pojkarna. Den huvudsakliga uppmärksamheten i 
förskolegruppen förflyttas automatisk till de som kan 
kallas ”typiska pojkar”, eftersom det är de som hörs 
och syns mest. Pojkar som leker lugnare och tystare 
hamnar lätt i periferin och de flickor som tar samma 
utrymme som pojkarna uppmuntras för att de vågar 
ta för sig. De flickor som inte har samma utåtageran-
de beteende som pojkarna söker uppmärksamhet 
i bekräftelse från pedagogerna istället. Detta gör de 
genom att som motpol till de stökiga ”grabbarna” vara 
skötsamma och får i uppgift att vara extrafröknar. De 
pojkar som är skötsamma får mindre uppmärksam-
het än pojkar och flickor som uppträder i enlighet med 
sitt biologiska kön. 

Jämställdhetsarbete i skolan lönar sig – inte minst för 
pojkar (Dellin och Jällhage, 2013). Frejaskolan i Gnes-
ta hade problem med en tydlig anti-pluggkultur bland 
pojkar där mobbning förekom mot de som engagera-

de sig för mycket i skolarbetet. För att göra någonting 
åt problemet började Frejaskolan arbeta tydligt norm-
kritiskt med stort fokus på sin likabehandlingsplan 
vilket fick resultat! Ungdomarna fick bättre betyg och 
lärde sig att tänka normkritisk. Flickorna vågade stå 
på sig mer och pojkarnas anti-pluggkultur minskade 
vilket visade sig genom att de vågade stå emot grupp-
tryck mer.

På detta sätt kan man påvisa att attityden mot de so-
ciala könen, genus, skiljer sig åt redan vid tidig ålder 
och att detta följer med upp i åldrarna. Många flickor 
i framför allt tonåren känner stora krav på sig att be-
höva prestera och sköta sig för att uppmärksammas, 
medan många pojkar fortsätter att ta fysiskt och ver-
balt utrymme samt inte intresserar sig för skolan för 
att det anses som en ”tjejgrej”. Genom att arbeta ge-
nusmedvetet redan i förskolan och snarare fokusera 
på individernas behov istället för specifika gruppers 
agerande, så finns det möjlighet att ändra de före-
ställningar flickor och pojkar (som senare blir män och 
kvinnor) har på sig själva och varandra. De egenska-
per som samhället tillskriver respektive kön behöver 
inte alls vara de som passar individen och min åsikt är 
att alla människor ska få ha en chans att få utveckla 
sina identiteter oavsett hur de ser ut.

Bakgrund
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Problemformulering
Barn och ungdomar har olika förväntningar på sig be-
roende på vilket kön de tilldelats av samhället. Istället 
för att bemötas som individer så bemöts ofta personer 
som en del i den könstillhörighet som tillskrivs dem 
beroende på vilket reproduktionsorgan de har, hur de 
ser ut och vilka egenskaper de har. En flicka ska vara 
lugn, städad och lämna plats medan en pojke ska ta 
för sig, bestämma och aktiveras. Hur kan pedagogisk 
personal arbeta för att ändra dessa föreställningar? 
Hur kan barnen uppmuntras till att känna sig som in-
divider och uppmärksammas på samma villkor? Sam-
manfattat:

Brief
Hur utformar man ett pedagogiskt material som främ-
jar möjligheterna för pedagoger att hjälpa förskole-
barn att utforska sina identiteter genom att erbjuda 
olika uttryck och perspektiv med ett genusperspektiv?

Frågeställningar
• Vilka värderingar har barn kring manligt   

och kvinnligt?
• Arbetar pedagoger med ifrågasättande   

av normer?
• Vilka förväntningar har samhället på hur   

barn i respektive kön ska agera och hur   
förmedlas dessa?

• Hur kan man utforma en produkt för    
barn som både engagerar dem och ger   
dem tillfälle att utforska sina identiteter?

• På vilket sätt kan man ge pedagoger en  
möjlighet att arbeta direkt med genus- 
frågor i förskolemiljö?

Syfte
Syftet med arbetet är att utforma en produkt eller 
ett metodmaterial som kan användas av pedagoger 
tillsammans med barn för att underlätta identitetsfin-

nandet och öppna upp för självförverkligande. 

Mål
Genom att reda ut vilka förväntningar barn har som 
sitt respektive kön skapa en fysisk produkt med till-
hörande lärarhandledning som kan användas för ett 
konkret genusarbete i förskolan. En produkt som en-
gagerar och är rolig att använda för barn, men som 
även ger pedagoger möjlighet att diskutera genus 
med barn utifrån lekfulla aktiviteter.  
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Avgränsningar
• Övre förskoleåldern, fyra- och femåringar då detta 

är en utvecklingspsykologiskt viktig period i det 
sociala identitetsskapandet.

• En fysisk produkt, ej virtuell så som app/dataspel 
eller liknande

• Social produkt där diskussioner kan uppstå
• En produkt för barn genom pedagoger. Produkten 

ska användas i undervisningssyfte, men ha ett 
tydligt fokus på barnens önskan om lek/interak-
tion.

• Undersökningar och användarstudier begränsas 
till västerländsk kultur och förskolor som valt att 
fokusera på pedagogik inriktad mot individens 
utvecklande. Detta för att kunna samtala kring 
genus med personer som har en förförståelse om 
begreppet.

• Avgränsning till genusdiskussion om manligt och 
kvinnligt då ytterligare fördjupningar i könstillhö-
righeter kräver ett större fördjupningsarbete som 
inte ryms inom ramarna för detta projekt. Genom 
att reda ut vad som anses som manligt respektive 
kvinnligt kan även vissa slutsatser dras gällande 
vilka förväntningar samhället har även på exem-
pelvis homosexuella. 

Metod

Litteratur
Genom att läsa om hur barn resonerar kring manligt 
och kvinnligt samt hur de bemöts i förskolan så ska-
par jag en förståelse för vilka faktorer som är viktiga 
vid skapandet av ett genusmedvetet moment. 
Jag hämtar även fakta kring olika arbetsmetoder som 
kan användas i förskolan. 

Marknad
Vilka produkter finns idag att tillgå som ger möjlighet 
att arbeta med genus i hemmet och i förskolan? Och 
vilka produkter (leksaker, filmer, böcker m.m) cemen-
terar könsroller genom att rikta sig mot flickor respek-
tive pojkar?

Sociala studier
Barnens lek och tankar är i centrum i detta arbete, 
därför är observationer av barns aktiviteter i förskolan 
samt intervjuer med barn av stor vikt. Även pedagoger 
och föräldrar intervjuas för att få deras syn på norm-
kritik och genus. Genom att läsa boken Kenta och bar-
bisarna (Lindenbaum, 2010) för en grupp barn får jag 
ett grepp om barns uppfattning av normkritik.

Designmetodik
Skisser och fysiska modeller ska kompletteras med 
funktionsanalyser och grafisk formgivning. Skissarbe-
tet bör vara konstant och göras i samband med de so-
ciala studierna. Färg, form och funktion ska anpassas 
efter konceptets resultat och målgruppen barn och 
pedagoger. 

Målgrupp för rapporten
Lärare och studenter i design och formgivning samt 
intressenter inom förskoleverksamhet.





Undersökningsfas
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Bild nr. 1: Maskeradbarn. Foto: Emma Östberg
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”[…]flickor definieras som personer som saknar penis snarare än som personer som har 
slida och äggstockar, är det mycket vanligt att barn utan penis, men med manliga gener, 
uppfostras som flickor” (Davies, 2003 s. 23)

Genus och barn

Genus

Genus är ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt 
begrepp som används för att förklara de sociala kon-
struktioner som skapar manligt och kvinnligt (Hird-
man och Manns, 2014). Med begreppet genus ämnar 
man försöka skilja det socialt skapade könet från det 
biologiska. Kön som biologisk egenskap begränsar sig 
till reproduktionsorganen där kön bestäms av vilken 
typ att könsceller som produceras av individen, det vill 
säga äggceller eller spermier (NE, 2014). 

När man diskuterar genus så pratas det ofta om re-
lationen mellan kön – hon, han, hen. Manligt och 
kvinnligt är skapade motsatspar där det fysiska könet 
sätter förväntningar på individ/grupp. En man har vis-
sa förväntningar på sig medan en kvinna har andra, 
detta gäller även individer/grupper som kliver utan-
för heteronormen exempelvis en homosexuell kvinna 
förväntas agera på ett visst sätt. I och med att man-
ligt och kvinnligt hålls som motsatspar så skapas lätt 
maktförhållanden och åtskillnad mellan könen (Hird-
man och Manns, 2014). 

Den nyfödda

Människor socialiseras redan från första dagen. Mor-
mor och farfar och grannarna hälsar på det nyfödda 
barnet och bestämmer hur det ska bemötas; ”Oj, 
vilken rejäl kille!” eller ”Vilken fin liten flicka!”. Vilket 
tilltal väljer vi att använda till våra barn och vilka egen-
skaper ger vi dem? 

Under 80-talet gjordes många undersökningar som 
kom att kallas ”Baby X-studierna” (Marklund och 
Snickare, 2005 s. 8). I bl. a Colorado och London un-
dersökte de vilket bemötande barnen fick beroende 
på vilken färg de hade på sina sparkdräkter. Bebisarna 
fick antingen en rosa eller en ljusblå dräkt. Vuxna män 
och kvinnor fick sedan komma in i rummet där barnen 
befann sig och deras bemötande observerades. Det vi-
sade sig att barnen med ljusblå dräkt förväntades joll-
ra och sprattla. Både männen och kvinnorna använde 
en kraftfull röst till barnen i blått och de gav barnen 
leksaker som skulle aktivera dem (ex. hammare att 
vifta med). Barnen i rosa, däremot, tilltalades varsamt 

och de skulle lugnas, helst somna. De fick leksaker av 
de vuxna som skulle bidra till stilla lek (ex. mjuk docka 
att krama). En studie i USA visade även att föräldrar 
beskrev sina flickor som små, ömtåliga och fina med-
an pojkarna fick egenskaperna kraftfulla, grova och 
koordinerade – trots att barnen enligt läkarundersök-
ningar var jämna i vikt, längd och mående.

Redan som spädbarn får människan med andra ord 
förväntningar på vilken typ av aktivitet som passar, vil-
ket tonläge den ska ha och hur vuxna vill bemöta den. 

Förskolebarn

Människor är sociala varelser, inte minst barn. Socia-
liseringsprocessen bygger på vilken relation man ska 
ha till andra och sig själv – vem är jag i mitt samhälle? 

Språket har en stor betydelse för hur vi skapar våra 
jag (Hur flickor och pojkar gör kön, Davies, 2003). För 
att accepteras som människa så måste jag förstå hur 
jag ska kommunicera och hur jag blir kommunicerad 

med – tal, kroppsuttryck, utseende och så vidare. Det 
klassiska uttrycket ”barn gör inte som vuxna säger, 
utan som vuxna gör” kommer väl till pass här, för det 
komplexa i överföringen av språket är att barnen ser/
hör det den vuxna omgivningen gör och applicerar det 
på sig själva. Så även om en förälder eller pedagog är 
medveten om den sociala ordningen och försöker ska-
pa möjligheter för barnen att våga kliva utanför grän-
serna så kan det krävas att de vuxna själva kliver ut ur 
sin skapade roll. Problemet är att även alla vuxna har 
gått igenom samma socialiseringsprocess och hunnit 
skapa en identitet som har hunnit spegla av sig i kom-
munikationen gentemot familj, arbetsplats och när-
butiken på hörnet. En vuxen människa har befäst sin 
identitet i samhället och därför kan det vara svårare 
att kliva utanför de normer som förväntas. Barnet ser 
då sin pappa prata på ett visst sätt med kassörskan, 
ta på sig särskilda kläder till arbetet på morgonen och 
hur han lägger armen om sin partner och detta blir 
barnets norm. 

I en av Davies fältstudier vid en förskola fanns två poj-
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kar vars föräldrar vägrade att acceptera en sexistisk 
diskurs och lät sina barn leva ut alla sina egenskaper 
hemma, vilket resulterade i att pojkarna tillät sig vara 
mer feminina än andra pojkar på förskolan och såg 
inget fel i sitt beteende. Detta visar att acceptans, 
medvetenhet och tillåtande från föräldrar är av stor 
vikt för att barn ska våga vara sig själva.

Enligt utvecklingspsykologin så skapas barns sociala 
kön i övre förskoleåldern, det vill säga ungefär 4-5 års 
ålder. Detta är med andra ord en period i livet där det 
är viktigt med vuxna influenser. Barn i denna ålder vill 
få sitt kön och sitt jag bekräftat. Hellman (2010) be-
skriver i Kan Batman vara rosa? ett scenario där en 
flicka i denna ålder vid en samling uppmärksammar 
att en något yngre flicka sitter opassande. Den äldre 
flickan noterar att den yngre flickans troskant syns på 
grund av att hon sitter bredbent på golvet och en dispyt 
uppstår. Den yngre refererar till en pojke som springer 
runt och visar upp sina Batman-kalsonger för resten 
av gruppen och anser att det borde vara samma, men 
den äldre menar att det är skillnad på trosor och kal-
songer och att den skillnaden kommer hon upptäcka 
när hon blir äldre. Med andra ord lär sig flickorna här 
att de ska begränsa sig/skyla sitt kön medan pojken 
får ta för sig.

Feministiska sagor
Bronwyn Davies (2003) menar att feministiska sagor 
behövs för att rucka på konstruktionerna då de gam-
la kan anses som sexistiska och baserade på verklig-
hetens varanden. Barn använder nämligen sin egen 

verklighet och sina erfarenheter av andra sagor för att 
förstå det som berättas för dem. I feministiska sagor 
försöker man vända på de egenskaper som tillskrivs 
ett visst kön och ändra strukturen i sagan för att lösa 
konflikterna i den. 

Davies har undersökt hur barn förstår feministiska sa-
gor. Barn delar upp världen i manligt och kvinnligt för 
att skapa ett ordnat mönster för hur de ska vara. Detta 
cementeras med hjälp av klassiska sagor där mannen 
och kvinnan har olika roller i förhållande till varandra 
och omgivningen. Kvinnorna befinner sig i ett kök som 
innehas av någon annan, om inte så strävar de efter 
ett eget kök menar Davies. Kvinnorna har passiva rol-
ler i de flesta sagor, men om de är aktiva och innehar 

makt så använder de makten för osjälviska göranden 
för att rädda/ta hand om männen eller barnen de äls-
kar. Männens roll i sagorna är något mer komplexa 
då de äger en beundransvärd makt samt styrka och 
skicklighet. Dessa egenskaper premieras oavsett om 
de är onda eller goda – makten, styrkan och skicklig-
heten är någonting att beundra.

Den saga Davies använt sig mest av är Prinsessan 
Papperspåse av Robert N. Munsch. Den handlar om 
prinsessan Elisabeth som skulle gifta sig med den sti-
lige prins Ronald. Men den eldsprutande draken kom 
och kidnappade Ronald och sprutade eld på Elisabeth 
så att hon blev av med alla sina kläder. Elisabeth blev 
arg och drog på sig en papperspåse och följde efter 
draken till grottan där han flytt med Ronald. När Elisa-
beth kom fram till grottan så upptäckte hon att draken 
var i full färd med att äta upp prins Ronald. Hon mani-
pulerade draken att använda upp all sin eld och all sin 
energi så att hon kunde ta sig obehindrat in till Ronald 
och rädda honom. Men Ronald ville inte bli räddad av 
Elisabeth när hon var smutsig och klädd i papperspå-
se. Han tyckte att hon skulle komma tillbaka när hon 
såg ut som en riktig prinsessa igen – ren och välklädd. 
Elisabeth gick inte med på Ronalds krav och tyckte att 
han visserligen var fin och såg ut som en riktig prins, 
men att han var dum som ställde dessa krav på hen-
ne. Så hon lämnade honom i grottan och fortsatte sitt 
liv utan att varken rädda Ronald eller gifta sig. Men 
hon var lika glad för det.

Barnen som Davies läste boken för reagerade på att 
Elisabeth inte betedde sig som en riktig prinsessa. När 
hon blev naken och smutsig uppfattade de henne som 
en ”elak” prinsessa och hennes handlingar som styg-
ga. Barnen menade att hon skulle ha tvättat sig och 
tagit på sig sina prinsesskläder för att kunna gifta sig 
med prinsen. De kunde inte se Elisabeth som en rik-
tig hjälte, trots att hon faktiskt utmanat draken för att 
rädda prins Ronald. Att hon väljer att trotsa sitt öde 
och istället fortsätta på egen hand gör att barnen upp-
fattas som elak. Ett liknande exempel är The Princess 
and the Dragon av Audrey Wood där prinsessan inte 
vill vara prinsessa och är slarvig och ohyfsad, medan 
draken inte vill vara drake och bara vill dansa och spe-
la fiol. Draken vägrar att kidnappa prinsessan och de 
bestämmer sig för att byta roll. Draken trivs utmärkt 
i slottet och blir väldigt populär på grund av sitt bele-
vade sätt att vara och prinsessan trivs bra i drakens 
boning där hon får vara sig själv. Barnen uppfattade 
prinsessan som otrevlig och äcklig – så ska inte en 
flicka bete sig. 

Genom dessa studier av hur barn uppfattar feministis-
ka sagor kan man se hur barn förväntar sig att flick-
or och pojkar/män och kvinnor ska bete sig inom sin 
könsroll och hur påverkade de är av sin verklighet och 

Mannen: Aktiv, handlande, utåtriktad, vet, 
resonerar, leder

Kvinnan: Lydig, tanklös, passiv, regelstyrd, 
auktoritär som moder (inom hemmet), 
agerar vid uppmuntran
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grovmotoriska och högljudda. Personal och föräldrar 
till barn på Ringblomman ser detta som positivt ef-
tersom det är bra att även flickor vågar ta för sig men 
samtidigt negativt eftersom det blir en intensiv och 
ohållbar miljö på förskolan om alla barn känner ett 
behov av att överrösta och bråka. Stereotypa föreställ-
ningar om pojkar och flickors handlingar blir som ett 
filter för hur de olika könen uppmärksammas. Exem-
plet ovan visar konkret hur pojkighet normeras i en 
förskolemiljö. 

Pedagogerna på Ringblomman pratar om pojkar som 
grupp, även om det är specifika pojkar som tar upp-
märksamheten och kraften från resten av gruppen. 
Även skötsamma pojkar räknas in i samma grupp. 
Personalen på förskolan vill ta in extra personal för 
att styra upp situationen och för att hantera de typis-

ka pojkarna. De baserar de kvalifikationer de söker 
på kraft och röst, snarare än pedagogisk erfarenhet. 
Personalen menar att de måste ta in en man som kan 
hantera de gränstestande pojkarna, någon som är 
starkare och har djupare röst än den kvinnliga perso-
nalen. En man skulle, enligt personalen, kunna ”sätta 
sig i respekt” hos barnen med hjälp av kraft och röst 
vilket innebär att pojkars sätt att vara ska hanteras på 
pojkars sätt att vara, det vill säga ”fight fire with fire” 
- släcka eld med hjälp av eld. Att använda krafttag för 
att tona ned ett redan kraftfullt beteende kan ibland 
bara göra det värre. 

”Att som flicka eller pojke utföra stillsam-
ma handlingar och tala med lägre röster, 
innebär överlag att göra sig mindre syn-
lig för pedagogernas blickar. Pojkar som 

talar tyst och inte utför utåtagerande och 
grovmotoriska handlingar, kallas inte ”typ-

iskt pojkiga”.” (Hellman, 2010 s. 90)

populärkultur. Prinsessor är flickor och flickor ska skö-
ta sig genom att vara lydig, ren, vacker och vårda sina 
relationer, t. ex gifta sig med prinsen.

Hur bemöts barnen i förskolan?

Anette Hellman, universitetslektor och doktor vid Gö-
teborgs universitet, har i sin avhandling Kan Batman 
vara rosa? (2010) utgått från fältstudier på förskolan 
Ringblomman. Hon använder begreppet ”typiska poj-
kar” och ”skolflickor” för att påvisa hur barn beter sig 
samt vilka krav och föreställningar personalen har när 
det kommer till förskolebarnen. 

Pojkighet, Pippi Långstrump-tjejer och de osynliga

Hellman beskriver typisk pojkighet i en observation 
där en ensam pojke leker tyst med Playmobil, medan 
fyra pojkar och en flicka leker en vildare lek med pap-
persflygplan. En pedagog på Ringblomman benämner 
de fyra pojkarna som grabbiga. Hon säger att de är 
röjiga, killiga, grovmotoriska medan flickan ses som 
icke-tjejig. Hon är bestämd, dominant och stygg – det 
vill säga har inte de förväntat lugnare egenskaper som 
förknippas med flickor. Pojken som sitter lugnt och 
leker för sig själv ses inte som en typisk pojke efter-
som han leker på ett sätt avvikande från de högljud-
da, grovmotoriska lekarna. Han ges heller inte tjejiga 
egenskaper utan han blir bara avvikande, medan 
flickan som leker vildare lekar med pojkarna får upp-
muntran för att hon vågar ta för sig – flickor med detta 
sätt att ta för sig kallas många gånger på förskolan för 
”Pippi Långstrump-tjejer”. Pojkar som inte utför pojki-
ga aktiviteter blir förpassade till periferin. 

Pojkar får uppmärksamhet för sin pojkighet och detta 
tar energi från personal och andra barn på förskolan. 
När flickor inser att de inte får samma uppmärksam-
het så anammar de pojkarnas beteende och blir mer 

Bild nr. 2: En Zeldastrip av Lina Neidestam som på ett humorististiskt sätt visar skillnaden i kroppsspråk som kan förväntas av kvinnor res-
pektive män. Gjengikk med opphavspersonens tillatelse. Zelda©Lina Neidestam, distr: www.strandcomics.no





“Jag vill risa hela hen-debatten! Jag har sagt fel 
flera gånger när jag träffat vänners barn och 

det är så pinsamt. Det är hopplöst när folk inte 
klär sina barn så man ser vad det är!” 

Isabella Löwengrip, även känd som Blondinbella, på sin blogg 2013
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Bild nr. 3 och 4: Ett urval från pojkavdelningen och flickavdelningen på Toys r’ Us i Gävle.
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Marknad

Vad möts barn av – leksaksbutiker och 

populärkultur

Populärkultur och leksaker är två marknader som rik-
tar sig direkt till barn. Det är genom dessa som barn 
lär sig allt från alfabet till moraliska överväganden. Ef-
ter att ha följt SVT:s barnkanal ett antal morgnar har 
jag uppfattat att de har ett pedagogiskt ansvar som de 
försöker att förvalta väl. Bland annat genom att ska-
pa sekvenser där barnen tillsammans med program-
ledarna ska borsta tänderna under två minuter samt 
att de under en viss tid ska hinna ta på sig sina kläder 
samtidigt som programledarna öppnar en magisk gar-
derob och ska göra detsamma. 

Barn har ett tilltal, det finns särskilda medium rikta-
de enbart till dem; TV-kanaler, butiker och tidningar. 
Genom dessa medium menar jag att barn bekräftas 
och får en röst. Men de får även en bild av vad som 
förväntas av dem. Nedan har jag granskat vilka typer 
av leksaker som tillverkas till de olika könen.

Leksaker riktade till barn
Jag besökte leksakskedjan Toys r’ Us butik i Gävle för 
att undersöka vilka leksaker som riktas till vilket kön. 
Dels fotograferade jag butikens indelningar och dels 
frågade jag en kvinna i butikspersonalen hur uppdel-
ningen var konstruerad.
När jag förklarade för butiksbiträdet att jag skulle göra 
ett arbete om barn och genus och att jag undrade om 
de hade någon könsuppdelning i frontningen av pro-
dukter så svarade hon snabbt: ”Där borta är killeksa-
kerna och här är tjejleksakerna.” Hon berättade att det 
är de direktioner som butiken får från huvudkontoret 
och att de får en produktplan ca två gånger om året 
som beskriver vad som ska skyltas och placeras var. 

När jag granskade de två avdelningarna så upptäckte 
jag ganska stora skillnader, inte minst i färger. Man 
skulle kunna beskriva pojkavdelningen som baserad 
på grundfärger och flickavdelningen i utblandade fär-
ger. Pojkarnas leksaker är kantiga, blåa, svarta, röda 
och gröna medan flickornas leksaker har mjukare for-
mer och färger som rosa, ljusblått och lila. 

Men det jag tagit vara mest på vid denna observation 
är att barnen förväntas leka på olika sätt. Pojkarnas 
lek baseras mycket på en aktivitet, ett görande (ex. 
LEGO, TV-spel, bilar, sparkcyklar) medan flickornas lek 

har fokus kring interaktion och socialt rollspel (dockor 
som föreställer bebisar, Barbiedockor i olika varianter 
och små familjer av olika slag, t.ex. My Little Pony). 
Det finns maskeradkläder på båda avdelningarna, 
men min tolkning är att det handlar om olika typer 
av rollspel som kopplas till de olika maskeraddräk-
terna. Flickornas dräkter är prinsessor och karaktärer 
som ska interagera med varandra, exempelvis Pippi 
Långstrump och hennes vänner. Pojkarnas dräkter be-
står mestadels av superhjältar där pojkarna ska leva 
ut fantasier om sig själva som starka individer. Flickor 
förväntas interagera och pojkar aktiveras. 

Detta är givetvis generaliseringar baserade på mina 
egna observationer och det finns många barn som 
väljer att leka utanför dessa gränser. Men genom att 
granska vilket förhållningssätt leksakstillverkarna har 
till barn och kön kan man dra slutsatsen att de försö-
ker stärka  könsrollerna. Med andra ord tilltalas barn i 
egenskap av sitt kön när de kliver in i leksaksbutiken. 
Enbart frontningen av produkterna påvisar detta ge-
nom att använda flickor respektive pojkar vid de olika 
leksakerna. 
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Summan av detta är att det finns vad 
man skulle kunna kalla för bristande 
tillgång på material som kan använ-
das för att diskutera genus i förskolan.  
Det är svårt att använda normkritiska 
övningar som är avsedda för ungdo-
mar i ett arbete med mindre barn eft-
ersom de inte har samma kunskaper, 
erfarenheter och förmåga att reflek-
tera över sin omgivning och sig själva. 
Små barn behöver bemötas på små 
barns nivå. Detta stärker min idé om 
att ett specifikt utformat material för 
genusarbete i förskolan är högst rele-
vant.   

Pedagogiskt material med genusinrikt-
ning
Tidigt i arbetet valde jag söka på Google för att se 
hur många träffar som kom upp när jag ville få reda 
på om det finns utvecklat pedagogiskt material med 
genusinriktning. Men trots olika sökfraser så var det 
otroligt svårt att få några resultat. Det närmaste jag 
kunde komma var genusförskolor i Stockholm som 
snarare refererade till litteratur som diskuterar genus 
i förskolan samt ett företag som skapat en matta som 
kan användas som diskussionsverktyg i gruppövning-
ar för vuxna. Detta fick mig såklart att klia mig i huvu-
det och fundera över; hur ska jag kunna få reda på hur 
marknaden ser ut för pedagogiskt genusmaterial som 
riktar sig till förskolan?

Genom Ungdomsstyrelsen och Levande historia kan 
man hitta metodmaterial som ska användas i skolor 
för att diskutera normkritiskt. Exempel är bl. a. Macho-
fabriken (2011) och Bryt! Ett metodmaterial om nor-
mer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (red. 
Åkerblom, Carl, 2010). Dock vänder sig dessa me-
todmaterial främst till ungdomsgrupper där övningar 
baseras på förmågan att kritiskt kunna reflektera och 
diskutera normer. Dessa material är för komplicerade 
för att användas i förskolan. 

Jag kontaktade därför Eva-Karin Wedin på Länsstyrel-
sen Västerås som är ansvarig för projektet Jämställd 
förskola och skola/jamstalldskola.se. Sidan hon an-
svarar för har som mål att sammanställa tips på me-
toder och dokumentationer av dessa som personal 
inom utbildningsväsendet kan ha nytta av. När jag läs-
te hur denna knytpunkt skulle fungera så tänkte jag 
att hon borde veta vilka pedagogiska material med 
genusinriktning som finns att tillgå. Men det enda hon 
refererade till var böcker från exempelvis Olika förlag 
som tar upp genusproblematiken. Hon förklarade att 
eftersom genuspedagogik inte är en särskild pedago-
gik så finns inget framtaget material som kan använ-
das. Genuspedagogiken handlar snarare om att app-
licera en genusmedvetenhet i undervisningen än om 
att använda den som ett eget ”ämne”. 
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Intervjuer

Barn

För att se hur barn tänker om manligt och kvinnligt 
och hur de förhåller sig till personer som avviker från 
dessa mönster så hade jag en liten intervju med Nea, 
Elis, Agnes och Dalton på förskolan Lilla-jag i Ockel-
bo. För att få en bas kring diskussionerna så valde jag 
att läsa boken Kenta och barbisarna (Lindenbaum, 
2010). Kortfattat handlar boken om Kenta som tyck-
er om lekar som vanligtvis förknippas med hur flickor 
ska leka. Han tycker om att klä ut sig, dansa och leka 
med Barbie. Han är rädd för vad de andra grabbarna 
ska tycka och har svårt att få tillåtelse av flickorna att 
delta i deras lekar. Tillslut får han vara med dem att 
leka och allt slutar med att alla barnen, både pojkar 
och flickor, dansar tillsammans och spelar fotboll ut-
klädda i stora kjolstycken.

Barnen såg det absolut inte som någonting konstigt 
att Kenta lekte med barbisar, självklart skulle han få 
leka med vad han ville. De tyckte även att hans pappa 
var dum som ville att han skulle spela fotboll istället, 
fastän han inte ville. Flickorna som till en början inte 
ville att han skulle få vara med tyckte de också var 
dumma – de tyckte att Kenta skulle få vara med dem 
och leka. 
Detta lät bra i mina öron, det verkade som att barnen 
hade en liberal syn till vad som förväntas av en pojkes 
lek. Men när vi diskuterat boken ett slag så hade jag 
några bilder som vi skulle titta på tillsammans och så 
skulle de få diskutera dessa karaktärer. Jag ville höra 
vad de hade att berätta om: Pippi Långstrump, Bat-

man, My Little Pony och Super-Peter (programledare i 
programmet Superdräkten på SVT). 
Barnen var direkta i vilka egenskaper de tillskrev ka-
raktärerna och de verkade tycka att det var viktigt att 
göra skillnad på om de var tjejer eller killar. 

• Batman var en kille och han var stark, häftig och 
cool. Hans fysiska styrka och egenskaper var det 
viktigaste.

• Pippi var de osäkra på. De pendlade mellan att 
tycka att hon var killig (p.g.a. fysisk styrka) och att 
hon var tjejig för att hon är snäll och hjälper sina 
vänner. De kom i slutändan fram till att de tyckte 
att hon var en tjej. Hennes motiv för användning-
en av styrkan, samt hennes biologiska kön gjorde 
att de såg henne som tjejig.

• Super-Peter tyckte de var rolig för att han var en 
man utklädd till kvinna. De såg detta som någon-
ting humoristiskt. Men de tillskrev honom s.k. fe-
minina egenskaper och tyckte att han mest var 
som en tjej för att han är snäll och hjälper barn 
att sy. Hans biologiska kön man var viktigt att po-
ängtera, precis som att hans karaktär var kvinnlig.

• My Little Pony var tjejer, punkt slut. Nea berättade 
att det finns killar också i My Little Pony, men de 
verkade enligt henne som någon slags bikaraktä-
rer. Framför allt pojkarna ansåg att My Little Pony 
var tjejer och de ville poängtera att det inte leker 
med dessa hästar eftersom det var, citat, tjejlek-
saker. De ville även anmärka på att de absolut 
inte hade några tjejleksaker hemma och att de 
bara hade bilar och sådant som pojkar leker med. 

Efter att ha pratat med barnen mer utifrån sig själva och hur de ser på 
lek och leksaker så upptäckte jag att de inte ansåg det särskilt okej för 
dem själva att leka med någonting som var tänkt för det andra könet. 
Över lag verkade flickorna mer öppna för olika typer av lek men berät-
tade ändå att de mest bara var intresserade av att leka med exempelvis 
dockor. Pojkarna gjorde klart att de tyckte att Kenta, en tecknad karaktär, 
skulle få leka med och vad han vill, men de själva skulle absolut inte gå 
över gränsen. De såg nästan förvånade ut när jag frågade om de hade 
My Little Pony hemma och de markerade att de inte hade något intresse 
av det. 
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Pedagoger

Monica på Lilla-jag i Ockelbo har varit min främsta 
kontakt med förskolan och vi satte oss ner för att dis-
kutera genus och barn. Jag frågade henne om genus 
är någonting de arbetar aktivt med på Lilla-jag och 
Monica menade att de inte hade en direkt genusprofil. 
De arbetar dock inspirerat av Reggio Emilia som är 
en pedagogik som bygger på barnets nyfikenhet och 
vilja att utforska och lära sig (Reggio Emiliainstitu-
tet, 2014). Pedagogiken drivs fram av tanken om att 
ett föränderligt lärande som konstrueras av barnets 
behov och samhälleliga utvecklingar skapar ett de-
mokratiskt synsätt för både barn och vuxna. Monica 
refererade till pedagogikens betoning på individens 
utveckling i lärandet och samhörighet, vilket ska ge-
nomsyra pedagogiken på förskolan Lilla-jag. Med an-
dra ord menade hon att de på förskolan arbetar för att 
uppmuntra och se barnen som individer och att där 
ligger deras genusperspektiv.

Men i övrigt verkade intresset för att lära sig mer om 
såväl pedagogiken Reggio Emilia som genus svagt. 
Jag upplevde under diskussionen att förskolan Lil-
la-jag har bra grundvärderingar om barn som individer 
och att de vill se varje barn, men att de inte tillämpar 
pedagogiken därefter. I regel kändes det som att jag 
inte fick några direkta svar på hur de arbetar praktiskt 
i förskolan med att uppmärksamma barnen som indi-
vider. Det finns dock en nyfikenhet hos personalen och 
de är väldigt öppna för förslag, men de verkar ha svårt 
att själva bestämma sig för hur de ska förhålla sig till 
sin valda pedagogik och inriktning. 

Monica pratade dock varmt om genus och såg det 
som ett viktigt element, framför allt i skolan. Hon har 
arbetat många år inom förskolan och hon upplever 
att det är innan barnen börjar skolan som de har lite 
friare rum att utforska sig själva och de är mer tole-
ranta mot det avvikande. Hon berättade om en poj-
ke hon haft som elev som ofta klädde sig annorlunda 
än sina kamrater, hade ett lite annat sätt att föra sig 
och andra intressen än vad som kan förväntas av en 
pojke. Men kamraterna såg inte pojken som nödvän-
digtvis avvikande, utan lät honom vara med och leka 
och tyckte mycket om honom. När han senare började 
skolan och Monica träffade honom upptäckte hon att 
han hade förändrats, både i beteende och klädsel och 
”anpassat” sig mer till normer.

Detta ser jag som ytterligare en motiva-
tion till att arbeta mer med genus i för-
skolan. Det finns ett intresse, men inga 
konkreta pedagogiska metoder att ta 
till. Monica som har stor erfarenhet av 
barngrupper nämnde att barn är mer 
toleranta i förskoleåldern. Här finns det 
alltså möjlighet för barn att avvika, att 
accepteras för sin egen person. Även om 
Elis och Dalton i intervjun tydliggjorde 
att de inte avviker från normerna, så 
tyckte de ändå att det var okej att Ken-
ta gjorde det. Om barn får en möjlighet 
till att leva ut sina identiteter och får en 
grundacceptans för andras identitetss-
kapande, så finns det chanser att denna 
trygghet följer med upp i skolåldern.



Jenny är gift och har tre barn. Tilde, 10 år, 
bor hos henne och hennes man varannan 
vecka och Valter, 5 år samt Ellie, två måna-
der, bor där på heltid

Varför valde ni fsk Lilla-jag?
Ett mysigt och hemtrevligt ställe som gav oss en 
bra magkänsla. Barnen får hemlagad mat var-
je dag och har stora ytor, både ute och inne, att 
röra sig på.

 
Är det fler vuxna som engagerar sig i upp-
fostran än du och din respektive?
Farmor och farfar som engagerar sig mycket och 
umgås mycket med barnen. Valter är influerad 
av farfar då de har umgåtts mycket när Valter 
var liten.

Gör Valter olika saker med farmor eller far-
far?
Med farmor gör han nog mycket hushållssysslor 
och hälsar på folk, medan han med farfar har 
mycket uteaktiviteter typ kör traktor och grejar 
i verkstan. Han träffar sin morfar mycket också 
och de har mycket fysiska aktiviteter för sig, typ 
fiskar och badar.

Har ni som föräldrar och Valters mor- och 
farföräldrar olika tankar kring uppfostran?
Farfar påpekar ibland att saker är ”tjejgrejer” vil-
ket jag som mamma försöker undvika. Jag mär-
ker att Valter  blir påverkad av vad farfar ser som 
tjejigt och killigt och kan tveka inför vad han ska 
ha för kläder m.m.

Vad är genus för dig?
Som ett samlingsnamn för manligt och kvinn-
ligt, skillnader och likheter. Pojke och flicka.

Följer du genusdiskussionerna?
Nej, inte direkt. Det jag vet är det jag läste när 
jag pluggade till lärare. Hur man hanterar elev-
grupper: man kanske anpassar skoluppgifter så 
att alla ska tycka att det är roligt med textil och 

att det inte bara är ej tjejaktivitet
Hur ser könsrollerna ut hemma?
Ganska traditionella, faktiskt. Vi har djur, kor och 
får, som maken mest sköter om. Han snickar och 
donar. Jag sköter inomhus och han utomhus. 

Har ni skilda åsikter om uppdelning av syss-
lor?
Kanske att jag upplever att jag gör lite mer var-
dagssysslor, men eftersom det känns som att 
jag kan de sysslorna bättre så gör jag dem så att 
de blir ordentligt gjorda. Men om jag ber honom 
göra någonting så är inte det något problem.

Uppfostrar ni era barn genusmedvetet?
Jag försöker att tänka på hur jag bemöter bar-
nen och inte skilja på vad som anses som kil-
ligt och tjejigt, men ibland kommer man på sig 
själv med att säga ”Du är ju en stor, stark kille!” 
och ”Vilken söt liten tjej du är.”. Fast man tror att 
man ska tänka på det är det lätt att det sipprar 
fram.

Är det viktigt att skolan är genusmedveten?
Ja, det tycker jag. I början när Valter började på 
Lilla-jag hade de ett killrum och ett tjejrum på 
förskolan. Det var lite konstigt kan man tycka 
i efterhand. Det var dockor, utklädningskläder, 
dockor och rosa i tjejrummet medan det i det 
andra rummet var det bilar och lego – ”pojkigt”. 
Sen så ändrade det de ganska snabbt och blan-
dade upp det lite mer. Så det är viktigt att det inte 
är någon särskilt killhörna och någon tjejhörna.

Har ni försökt berätta för skolan att det är 
viktigt med genus?
Nej, det har jag nog inte sagt tror jag. Jag litar på 
dem och att de har koll på läget. Som att de fak-
tiskt ändrade rummen och att de är noga med 
att fokusera på barnen som individer. Man tar 
för givet att de har koll och jag har stort förtroen-
de för förskolan. 

Jenny, mammaledig från arbete 
som textillärare åk. 1-7
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Barn i arrangerad aktivitet

Min kurskamrat Carolina Engström anordnade en pys-
selaktivitet på Lilla-jag till sitt examensarbete och jag 
valde att delta för att se hur barn tar sig an uppgifter 
och kommunicerar. Agnes, Julian, Valter och Thora var 
de som deltog i aktiviteten där de skulle skapa tredi-
mensionellt utifrån inspirationsbilder.

• Thora tog snabbt en bild och visste direkt vad hon 
skulle göra. Hon satte sig på kanten och det märk-
tes att hon var van vid att pyssla. Hon utgick från 
färgerna på en blomma för att skapa en My Little 
Pony av frigolit och silkespapper. Denna valde hon 
senare att ge till mig som en gåva. Hennes motiv 
var att skapa någonting att ge bort.

• Julian valde en bild på kotte och utifrån denna 
skapade han en robot i frigolit som han målade. 
Han tog sig snabbt an uppgiften och hade en tyd-
lig idé av vad han vill göra. Han hade inget motiv 
med uppgiften annat än att han bara ville göra 
och gjorde. Han sökte ingen bekräftelse utan upp-
levdes som självsäker i sitt arbetande. Han ville 
inte använda sig av tips han fick av oss som vuxna.

• Agnes var till en början tyst och försiktig och visste 
inte hur hon skulle ta sig an uppgiften. Hon hade 
valt en bild på ett löv och ville göra ett löv på något 

Observationer

sätt. När hon bekräftades och fick uppmärksam-
het av mig och Carolina så växte hon och använde 
kommunikationen med oss som stärkande i sin 
utveckling – hon behövde kommunicera och be-
kräftas för att våga och då vågade hon mycket. 
Hon lyssnade på våra tips och trix och tog till sig 
dessa snabbt och använde dem.

• Valter visste även han vad han skulle göra – en 
myra. Han ville få myran anatomiskt korrekt och 
vägrade nöja sig med att ha myran som inspira-
tion utan ville göra den exakt som den såg ut. Det-
ta resulterade i missnöje och prestationsångest, 
han var trots uppmuntran inte nöjd med det han 
tillverkat och ville inte visa upp detta. 

Pojkarna hade en bestämdhet i vad de ville göra, med-
an flickorna var mer kommunikativa. Både Agnes och 
Thora använde sig av tips de fick, medan pojkarna 
inte ville använda dem utan hade sin vision. Pojkarnas 
fokus var på görandet och flickorna på interaktionen. 
Monica bekräftade detta och påpekade att det är så 
de fungerar i vardagen på förskolan också. Thora vill 
gärna dela med sig, Agnes tycker det är viktigt att få 
kommunicera med den som håller i aktiviteten, Julian 
är väldigt självständig och arbetar på med sitt utan att 
ställa några frågor och Valter är bestämd i det han vill 
göra och har tydliga mål.

Bild nr. 5: Valter, Julian, Thora och Agnes skapar tredimensionellt utifrån inspirationsbilder och tar sig an uppgiften på olika sätt.
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Pedagoger och barn i vardaglig aktivi-
tet
För att se hur barngruppen ser ut i en vardaglig akti-
vitet så valde jag att observera när de åt. Jag frågade 
personalen hur de placerade barnen vid matborden, 
om de hade någon speciell plan. De berättade att de 
försökte anpassa placeringen efter individernas behov 
och hur dagsformen såg ut. Detta var någonting som 
märktes att de gjort bra, för det var övervägande lugnt 
förutom några pojkar som pratade igenom lunchen. 
Men överlag verkade barn placeras utifrån personke-
mi och behov av tystnad/prat. 

Det jag dock uppmärksammade var vilken typ av ton 
som användes mot barnen. Flickorna blev tilltalade 
med mjukare röster och fick frågor som: ”Tycker du att 
det var gott?” medan pojkarna själva hävdade sig ge-
nom att säga att de hade ätit mycket och var hungriga 
men nu mätta. Även om jag inte upplevde matsituatio-
nen som stökig så märkte jag viss irritation från lärare 
vid vissa bord där några pojkar pratade lite mer. Lärar-
na sa ifrån, att de skulle tysta sig lite och äta mer än 
att prata. Fokus hamnade på att tillrättavisa pojkarna 
vilket resulterade att de möttes med nonchalans och 
inte fick svar på sina frågor. Pojkarna bemöttes med 
andra ord lite hårdare och flickorna mjukare. Pojkar 
som skötte sig och satt lugnt för att äta berömdes för 
detta. Vid ett bord särskilt var tonen väldigt lugnt och 

Här är viktigt att notera två saker: 

• Barn som bemöts lugnare pratar själva 
lugnt, medan barn som bemöts med ir-
ritation vill hävda sig ännu mer.

• Det finns olika behov hos barnen. En 
del behöver interagera, få prata mycket 
med pedagogerna och fundera högt. 
Andra vill sitta tyst och lugnt för att äta. 
Det är därför viktigt att se till barnens 
individuella behov av interaktion och 
vilket typ, utan att föredra det ena fram-
för andra. Barn måste få vara sig själva 
utan att känna sig undertryckta eller ha 
ett behov att överrösta.
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Jag har läst, diskuterat och observerat och mina resul-
tat hänger tydligt ihop; barn agerar olika och det är hur 
de adresseras som påverkar hur de agerar. Barn har 
olika förväntningar på sig utifrån vilket kön de tillhör.

TV, leksaker, vuxna förebilder och barn runt omkring 
utgör grunden för hur barn ska uppfatta sig själva och 
hur de ska möta omgivningen. Det leksaksbutikerna 
säger att barn ska leka med, stämmer enligt mina in-
tervjuer med barnen på Lilla-jag som hade en bild av 
hur de skulle leka och med vad. Det jag läst om flickor 
och pojkars olika sätt att vara; pojkar beslutsamma 
och flickor interagerande stämmer överens med de 
observationer jag gjort då flickorna varit mer kontakt-
sökande och pojkarna mer ”kört på”.

Valters mamma Jenny beskrev att hon upptäckt att 
hennes son influeras mycket av vad hans farfar tycker 
och tänker om saker och ting och Monica på Lilla-jag 
berättade om pojken som i förskolan var något avvi-
kande (men ändå fick vara med utan motstånd) men 
som anpassade sig mer när han började skolan. 

Att jobba med tolerans och identitetsskapande redan 
i förskoleåldern, då barnen socialiseras som mest, ser 
jag nu som än mer relevant. Mina marknadsunder-
sökningar visar också att det inte verkar finnas något 
särskilt material för förskolan som diskuterar genus 
utan mer handlar om en metod att möta barnen ge-
nusmedvetet i det dagliga arbetet. Detta vardagsarbe-
te med genus är självklart jätteviktigt, men eftersom 
normer diskuteras allt mer i exempelvis högstadiet 
och gymnasiet, så kan det väl vara ett bra förarbete 
att jobba normkritiskt redan i förskolan, då barn är 
som mest mottagliga enligt utvecklingspsykologin.

Mitt researcharbete kan tyckas djupgående, men 
vad jag har upplevt är att genus kan vara ett konflikt-
skapande och infekterat ämne och det kan behövas 
mycket fakta för att grunda de beslut man tar och 
kunna motivera varför. För att kunna designa en kom-
mersiell produkt som behandlar ett ämne med starkt 
motstånd så behövs det tydliga motiveringar och fak-
ta för att kunna sälja in den. I mitt designarbete så har 
jag hela tiden arbetat utifrån att försöka att inte väcka 
konflikter, utan snarare hitta en väg in i debatten som 
är lättbegriplig utan att bli alltför kontroversiell. Detta 
genom att läsa om populära arbetsmetoder i skola/
förskola och titta på barns upptäckande och försöka 
integrera genusämnet i deras sätt att upptäcka/fun-
dera/fantisera.

Sammanfattning och diskussion: undersökningsfas
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Funktionsanalys

Det första jag gjorde var en funktionsanalys för att se; 
vad är målet och vad behöver jag göra för att komma 
dit? Funktionsanalysen kan ni se här till vänster. 

Erbjuda barn självförverkligande
Sammanfattningsvis är målet att erbjuda barn själv-
förverkligande. Genom att barn får förverkliga sig själ-
va och sina identiteter ger man dem möjlighet att bli 
starka i sig själva och utvecklar tolerans mot både sig 
själv och andra. 

Uppmuntra självförtroende/självkänsla
Barn behöver få bekräftas och stärkas inifrån för att 
våga ta plats och utforska sina identiteter. Ett barn 
med låg självkänsla rättar sig gärna efter vad den upp-
fattning som omgivningen har om denne, så genom 
att stärka självkänslan hos barn så finns det en chans 
att de vågar ta steget utanför de förväntningar som 
finns på denne.

Utforska uttryck
Genom att utforska uttryck får barn möjlighet att tes-
ta/se nya perspektiv och ges nya alternativ till hur värl-
den kan se ut. Om ett barn får testa olika yrken eller 
lekar som kanske inte vanligtvis känns tillgängligt för 
hen (p.g.a social status, könstillhörighet, religion m.m) 
så kan barnet få nya tankar om vilka möjligheter som 
faktiskt finns.

Tillhandahålla bekräftelse (pedagog)
Hellman (2010) berättar att en del barn kan behöva 
stöd och uppmärksamhet från pedagoger för att kom-
ma igång med ex. lekar. En del barn har svårt att hitta 
på lekar och en del har svårt att komma in i en barn-
grupp. En pedagog kan då hjälpa till att stötta upp le-
ken och se till att alla blir delaktiga samt trigga igång 
lekar. Enligt mina egna erfarenheter med möte av 
barn så tycker många om när vuxna är med och leker, 
en grupp barn som ska starta en aktivitet vill gärna ha 
med sig någon vuxen.

Erbjuda utrymme (grupp)
Ett sätt att stärka självförtroendet hos barn är att be-
kräfta dem i samarbetet med andra. Människan är en 

Analys av researchen

Efter att ha gått igenom litteratur, observa-
tioner och intervjuer så var det dags att ta 
arbetet vidare och påbörja själva designpro-
cessen. Det första steget var att analysera 
min research och se hur den skulle kunna 
sammankopplas med mitt mål:

Hur utformar man ett pedagogiskt material 
som främjar möjligheterna för pedagoger 
att hjälpa förskolebarn att utforska sina 
identiteter genom att erbjuda olika uttryck 
och perspektiv med ett genusperspektiv? 

Barn behöver få möjlighet till självförverkli-
gande. De har diverse krav på sig att agera 
på ett visst sätt utifrån sitt biologiska kön, 
även om de kanske har egenskaper som 
kanske inte alls rimmar med de förvänt-
ningarna. I det fortsatta designarbetet så 
behövde jag alltså fokusera på att ge barn 
en plats och en aktivitet som tillåter dem 
kliva utanför de normer som skapats för 
dem. Hellman (2010) poängterade att 
när barn sätts i ett nytt sammanhang, så 
finns det möjlighet för dem att våga kliva 
utanför sin tilldelade roll. Så att ge barn ett 
nytt rum av något slag, där de vardagliga 
förväntningarna inte finns blev en viktig del 
i det fortsatta arbetet. Monica på förskolan 
Lilla-jag förklarade även att just förskolan 
kan fungera som en frizon för många barn, 
där de tillåts att få tycka och tänka annor-
lunda än hemma där vissa typer av normer 
för hur man ska tänka och agera skapas. 

Konceptutvecklingens första fas
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social varelse och har ett behov av att interagera med 
andra. Barn kan må bra av att få testa egna sociala 
samspel och lära sig bekräfta varandra genom att de 
bekräftas som grupp av pedagog.

Erbjuda utrymme (individ)
Barnen behöver få utforska sin egen identitet och ges 
möjlighet till detta genom att få tid och rum till detta. 
Både kropp och tanke behöver få ta plats!

Frångå förväntningar
Barns förförståelse är baserad på den verklighet de 
lever i  och hur omgivningen ser ut/agerar/skapar för-
väntningar. Därför kan man behöva introducera alter-
nativ för barnen så att de får se hur det kan se ut (t.ex. 
andra kulturer, platser, samhällen, familjer, grupper, 
sexualiteter osv.)
  
För att få ett grepp om hur jag skulle ta mig an de 
olika grenarna på funktionsträdet så skissade jag upp 
olika sätt att utföra de olika delarna. 
• Hur pedagoger initierar en verksamhet
• Hur barn kan kliva utanför det sociala rummet
• Hur barn kan utnyttja kroppsuttryck
• Hur pedagoger kan uppmuntra individ och grupp
• Sätt att utmana könsnormer

Utveckla funktionsanalys till skiss
I det fortsatta skissandet tog jag ett exempel från var-
je viktig funktion och satte ihop med varandra för att 
hela tiden se till att de aspekter jag ansåg var viktiga 
skulle komma med. Dessa analyserade jag genom att 
sätta plus och minus för att se hur de stämde med 
funktionsträdet. Exempel på koncept: Dockhus, säll-
skapsspel, lek med mask för ansiktet.

Skissa i scenarion
Eftersom de flesta koncepten handlade om någon typ 
av fysisk aktivitet/lek så var jag tvungen att hitta ett 
bra sätt att skissa för att kunna få fram händelseför-
loppet. Detta gjorde jag genom att göra små böcker 
där jag skissade scenarion. Så jag vek små häften 
med ett begränsat antal sidor där jag skulle få fram 
händelseförloppen. Här hade jag utvecklat sex styck-
en koncept som jag valt ut. 

Nästa steg var att göra ytterligare val. Kunde vissa mo-
ment slås ihop och vad fungerade verkligen inte? Åter-
igen åkte pennan fram och jag satte plus och minus 
på aktiviteterna som jag hade skissat i scenarion. 
Genom analysera mina koncept kom jag fram till två 
koncept som höll för mina krav om: 
Pedagogiskt styrd verksamhet, fysisk aktivitet, upp-
muntran, normutmanande och ett nytt socialt rum.

Bild nr. 7: Hur kan man utföra olika aktiviteter?
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Bild nr. 8: En samling av fortsatta skisser där funktionerna har kombinerats för att bli till koncept

Bild nr. 9: Scenarioskisser
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Bild nr. 10 och 11: Exempel på analys av konceptets hållbarhet gentemot funktionsanalys
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Koncept 1

Den ena idén bygger på att egenskaper och yttre att-
ribut som kopplas till en viss könsroll problematiseras 
genom ett rollspel. I denna produkt finns det en låda 
som fylls med maskeraddetaljer – allt från kungakro-
nor till verkstadsverktyg. Det ska finnas tre grupper av 
maskering i lådan:
• En artefakt som kopplas till ett yrke (t.ex. hamma-

re, stetoskop eller målarpensel)
• Ett plagg eller accessoar (t.ex. hatt, halsband eller 

slips)
• En känsla (t.ex. stolt, arg eller förvirrad)

Till denna maskeradlåda finns en grundberättelse som 
pedagogen delvis improviserar fram. Barnen tilldelas 
en artefakt, accessoar och känsla var av pedagogen. 
De blir skapade karaktärer som får huvudroller i den 
berättelse som pedagogen berättar. Viktigt att poäng-
tera är att det är ett rollspel snarare än en uppvisning 
vilket innebär att barnen får leka fram handlingen ge-
nom att leva sig in i rollerna. Ett barn kanske blir en 
arg snickare med ballerinakjol och ska leva ut denna 
karaktär i de sekvenser i berättelsen som pedagogen 
läser upp.

Plus: Utforskar egenskaper, fysisk, aktivitet, 
får möjlighet till nya tankar kring förvänt-
ningar på yrken/könsroller, får chans att 
leva ut olika känslor, pedagogen kan styra 
och få alla barn delaktiga

Minus: Kan resultera i att barnen känner 
sig tvungna att agera, pedagogen får stort 
ansvar för att se till att alla känner sig delak-
tiga, aktiviteten kan bli rörig, stereotyper 
kan bekräftas om ”fel” attribut kombineras, 
kräver mycket utrustning, alla barn aktiva 
samtidigt – odynamiskt?

Bild nr. 12: Skissmodell på koncept 1
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Koncept 2

Det andra konceptet är en matta som ska upplevas 
som magisk för barnen. En tillåtande matta där olika 
typer av aktiviteter kan ske för att stärka barns själv-
förtroende och samarbetsvilja. Där får de en möjlighet 
att få utforska sina identiteter genom intresse för var-
andras idérikedom.

Tanken är att mattan ska vikas på olika sätt och att 
den på så sätt får olika funktioner. Exempelvis:
• Pedagogiskt styrd improvisation – individ: Barnen 

får improvisera fram en karaktär utifrån frågor 
som ställs av pedagog och övriga barn. De kan få 
frågor som: ”Vad är du för någonting?” ”En björn!” 
”Var bor du någonstans?” ”I en liten by…” ”Vad 
brukar du göra när du är hungrig?” ”Springa och 
leta efter körsbär att äta!” osv. Barnen har här 
möjlighet att få föreställa sig själva som någon-
ting annat och utforska känslor/egenskaper som 
de vill applicera på en fiktiv karaktär. De kan även 
leva ut sig själva och svara mer sanningsenligt för 
att få en plats att få uppmärksamhet för sin egen 
person.

• Samtal pedagog/barn: Ett barn och en pedagog 
kan ha ett utvecklingssamtal på mattan. Efter-
som mattan har en mer tillåtande form än eventu-
ella andra rum på förskolan så kan barnet känna 
sig lite tryggare att få berätta om sig själv och sina 
upplevelser.

• Pedagogiskt styrd improvisation – grupp: Barnen 
kan i grupp öva på samarbete och tolerans genom 
att till exempel utföra charader tillsammans som 
pedagogen kommer på. De kanske tillsammans 
ska hitta på en berättelse som de återberättar för 
resten av gruppen.

• Samlingsplats: En grupp barn med pedagog kan 
ha mattan som samlingsplats där en saga berät-
tas, de kan samlas innan helgen eller kanske ska 
planera tillsammans inför en happening.

Plus: Individ och grupp, uppmana till up-
pmuntran, nytt skapat rum, minimal ut-
rustning, kan byggas vidare, kreativitet – 
barn och pedagog, barn kan delta passivt

Minus: Hur tillämpa genusperspektiv, hur 
laddas mattan med starkt värde, pedago-
gen måste styra varje aktivitet för att aktiv-
iteten inte ska bli rörig  

Bild nr. 13: Skissmodell på koncept 2
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Konceptutvecklingens andra fas

Annas kommentarer

Anna Eriksson på förskollärarprogrammet fick ta del 
av de två koncepten för att jämföra dem och se om var 
relevanta för projektets frågeställning. Hon föredrog 
konceptet med den magiska mattan framför rollspe-
let. Anna menade att det finns risk för att könsroller 
och stereotyper i rollspelsskapandet, att pedagogen 
måste vara väldigt genusmedveten för att rollerna inte 
ska cementera de förväntningar som finns. Hon men-
ade även att det finns risk för att bli en rörig övning där 
alla barn förväntas vara aktiva.

Den magiska mattan tyckte hon med andra ord var 
det koncept som skulle vidareutvecklas då mattor fö-
rekommer mycket i pedagogiska övningar eftersom 
det blir en naturlig samlingspunkt. Om mattan har oli-
ka typer av övningar kan det finnas möjlighet för bar-
nen att välja hur mycket de vill delta i varje moment 
och till skillnad mot rollspelet så blir inte hela aktivite-
ten beroende av varje barns prestation.  

Användarstudier Ockelbo

Genom att låta målgruppen testa produkten eller 
funktionen av produkten, så kan jag som designer se 
vad det är som måste utvecklas, tas bort, förstärkas 
och förskönas. Eftersom jag tidigare samarbetat med 
förskolan Lilla-jag i Ockelbo så var de öppna för att få 
testa mina två koncept.

Vid det här laget hade jag ännu inte bestämt exakt hur 
själva momenten skulle gå till och jag gjorde enklare 
övningar som förskolebarnen och pedagogerna skulle 
få testa, bara för att se om jag var på rätt väg eller om 
mina idéer inte fungerade överhuvudtaget. Dessvärre 
har jag bara kunnat ta del av utvärderingen de gjort av 
matt-konceptet, men eftersom det är det koncept jag 
valt att gå vidare med så fick jag den information jag 
behövde för att kunna arbeta vidare. 
Sammanfattat hur Lilla-jag uppfattade övningarna de 
fick med Den Magiska Mattan (utvärderingen i sin hel-
het är bifogat som bilaga 1):

Barnen uppskattade att det fanns en särskild plats 
där de fick lite extra individuell uppmärksamhet och 
de tyckte om att få visa upp charader och berätta om 
sig själva. De kände sig sedda! De gillade idén med 
mattan och förstod att den var magisk – helst hade de 

velat att den skulle flyga iväg i slutet.
• Handledningen hade kunnat vara lite tydligare i 

hur övningarna skulle utföras och med vilket syf-
te.

• Barnen tyckte att övningarna var roliga.
• Största delen av gruppen ställde sig gärna på 

mattan för att hitta på, fantisera och skapa sina 
karaktärer/charader. De tog sig an uppgiften och 
ville använda mattan ännu mer. Endast ett barn 
var mindre villigt att stå inför de andra, men var 
nöjd med att sitta bredvid och delta vid sidan av. 
För att få alla barn att våga/vilja ta samma ut-
rymme kan det behövas lite övning och de kan 
behöva vänja sig vid mattan.

Bild nr. 14: Enkla prototyper som skickades till Ockelbo
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Anna Eriksson,  
universitetsadjunkt i didaktik på 
förskollärarprogrammet vid Hög-
skolan i Gävle

Anna har hjälpt mig att fundera över vilka 
pedagogiska moment som krävs för att en-
gagera barn i lek och hur man ska bemöta 
dem i leken. 

• Genom att bryta upp vardagen för barnen 
och att som pedagog gå helhjärtat in i rol-
len som sagoberättare fångar man barnens 
uppmärksamhet. ”Sssch! Hör ni? Det är nå-
gonting som låter där borta – undrar vad det 
kan vara?” 

• För att skapa en sluten värld kring berät-
tandet där barnen kan leva sig in i histori-
en får de utlopp för sin egen kreativitet och 
förmåga att föreställa sig någonting i sitt 
inre, det vill säga fantisera. Introduktionen 
till berättandet ska vara en happening, det 
ska väcka spänning och nyfikenhet. ”Sjung 
en sång, spela upp ljud eller plocka fram 
material.”

• För att stärka barnens självkänsla och ge 
dem uppmuntran är det viktigt med positi-
vitet. Att som pedagog vara tillåtande och 
uppmärksamma avvikande funderingar och 
föreställningar som någonting positivt kan 
man bidra till att barnen vågar tillåta sig 
själva att vara individer. 

• Utgå från barnens intressen för att de ska 
känna sig delaktiga och inflytelserika. Det 
som barnen tycker är roligt och det de kän-
ner sig bra på är värt att uppmärksamma, 
utan att lägga egenskaper direkt i knät på 
dem. Var lyhörd som pedagog!

• Vissa barn vill sitta i utkanten och mår lika 
bra av det. Genom att få se andra barn utöva 
aktiviteter kan ge dem mod att istället ta för 
sig i en annan miljö.
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Vidareutvecklingen av mattan...
När jag valt konceptet med mattan baserade jag det 
på att det ger barnen ett nytt rum i rummet, att det 
finns möjlighet för både grupp och individ att upp-
märksammas, det går att applicera övningar på mat-
tan som är normkritiska samt att barnen både kan 
diskutera och agera.

Nästa steg var att utveckla mattan ytterligare. Hur ska 
den se ut? Vilka material passar funktionerna/käns-
lorna som ska appliceras? Hur ska övningarna se ut? 
Ska varje vikning ha en viss funktion? 

Jag började med att försöka skapa aktiviteter utifrån 
de önskemål jag hade på produkten om: samarbete, 
individuellt utrymme, beslutstagande osv. Detta ge-
nom att skissa både i små modeller och tvådimensio-
nellt. Detta moment var främst för att se hur mattan 
skulle kunna fungera i samband med aktiviteter.

Bild nr. 15: Olika vikningar
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Bild nr. 16: Olika aktiviteter på olika färgblock i mattan

Bild nr. 17: Olika aktiviteter på olika färgblock i mattan



48

Storyline
Jag kontaktade dramapedagogen Jonas Ek för att lära 
mig mer om hur man kan arbeta i förskolan med im-
provisation. Han föreslog metoden Storyline som an-
vänds mycket i skolor vid ämnesöverskridande arbe-
ten. När jag läste vidare om denna metod insåg jag att 
det är den som passar konceptet bäst: När barnen får 
vara med att påverka handlingen i en story.

Storyline är en metod som används i skolan för att ar-
beta över flera ämnen och göra barn mer involverande 
i lärandet (Lundin, Ylva & Marsch, Eva, 2014). Meto-
den fungerar så att eleverna får en grundberättelse, 
en start, som de sedan själva kan utveckla genom 
händelser och karaktärer. Exempel:
I ett arbete om vikingatiden så kan en lärare ha ska-
pat en fysisk tredimensionell modell av en hamn där 
vikingar kan förväntats ha bott. Eleverna har då fått 
en tid och en plats att förhålla sig till när de sedan ska 
skapa karaktärer som ska bo där. Dessa karaktärer 
får de sedan göra modeller av, t.ex. rita eller bygga av 
pysselmaterial. De får även fundera över hur vikingar-
na har bott och hur deras kan ha sett ut och får möj-
lighet att visualisera detta. Läraren lägger sedan in 
händelser längs linjen, exempelvis att vikingaskeppet 
ska åka för att utforska och det finns begränsat med 
utrymme på båten. Då måste eleverna diskutera vilka 
som ska stanna hemma och vilka som ska åka iväg 
utifrån de kunskaper de har fått.

Metoden används för att eleverna ska drivas till att 
vilja lära sig genom att få skapa egna funderingar till 
hur saker och ting kan ha sett ut. Genom att läraren 
ställer frågor som uppmanar till eget tänkande istället 
för att leverera fakta så kan elever bli mer nyfikna på 
ämnet och vilja lära sig mer. Ett exempel är att fråga 
”Hur tror ni att vikingarna byggde sina hus?” istället 
för ”Vad byggde vikingarna sina hus av?”

Jonas Ek, skådespelare och 
dramapedagog

Jonas punktar Storyline:

• Storyline har berättelsen som bas – tid, 
plats, karaktärer och händelser

• Eleverna skapar innehåll utifrån nyckel-
frågor Det är frågorna om skapar kreati-
viteten under ett arbete.

• Det är upp till läraren att få historien le-
vande och spännande.

• Det är viktigt att eleverna känner att 
läraren och de andra i klassen tar allas 
tankar och åsikter på största allvar!

Jonas om improvisationsteater:

”Jag tror att grunden till att få publiken att känna 
sig inkluderade i ett sammanhang där jag som 
skådespelare möter de i karaktär är att lyssna 
på dem och använda den information jag kan 
plocka upp från dem i det improviserade mötet. 
Jag tror att jag som skådespelare måste ta publi-
ken och dess upplevelse på största allvar oavsett 
om det är ett barn eller en vuxen som tittar och 
lyssnar. Om jag i en mötesbaserad improvisation 
lyssnar och reagerar fullt ut på vad hen berättar 
för mig och använder den informationen för att 
föra improvisationen framåt så säger min erfa-
renhet mig att publiken då känner sig delaktig 
och involverad.” (Jonas Ek, 2014)
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Slutkoncept - utveckling av matta och metodmaterial

Produktutveckling: Mattan
När det kom till formarbetet med mattan så började 
jag med att leta funktioner. Ska den vikas? Hur ska 
den vikas? Hur kan färgerna kombineras? Mitt huvud-
sakliga designarbete bestod mindre skissmodeller 
och tvådimensionella skisser. 

Efter att ha analyserat funktioner och aktiviteter och 
sedan skapat ett storyline-flöde utifrån mina önsk-
ningar om vad barnen ska få uppleva så kom jag fram 
till att jag behöver tre olika delar i mattan: 
• En samlande (skissad som grön)
• En för improvisation (skissad som orange)
• En för berättande inför grupp (skissad som blå). 

Jag ville att mattan skulle kännas spännande och jag 
testade många olika sätt att få den som en kreativ 
mötesplats där själva hanteringen av mattan var ett 
spännande moment i sig - precis så som Anna Eriks-
son beskrev en happening.

Interaktiviteten i mattan kändes intressant - går det 
att lägga in moment som gör mattan till en egen värld 
för att skapa ytterligare en känsla av att den är ma-
gisk och kanske till och med kommer från rymden?

I modellskisserna testade jag hur det går att skapa 
happenings genom att låta barnen styra mattan. Fli-
kar kan vikas ut, kuddar hissas upp och många lager 
som kan vecklas ut.

Bild nr. 19: Digitala skisser

Bild nr. 20: Modellskisser
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Steg 1: Idégenerering
Jag arbetade först fram ett koncept där jag använde 
material och teknik för att göra mattan intressant. Till 
exempel att det skulle vara luftfyllda sittkuddar som 
barnen själva får fylla med luft och textil som leder 
elektronik så att det går att kontrollera en mottagare 
som byter ljud. Jag inspirerades av karaktären Balt-
hazar (Žubrinić, 2008) och försökte tänka ut kreativa 
lösningar till hur mattan skulle utformas och fungera 
för att trigga barns fantasi. Professor Balthazar är en 
uppfinnare som hjälper sina vänner att hitta lösningar 
på deras bekymmer. Han går till sitt laboratorium för 
att koka ihop en lösning för att lindra hicka, slippa tap-
pa byxorna när man dirigerar eller för att hjälpa någon 
att kunna bo i Big Ben. Jag ville att den här mattan 
ska vara som ett socialt laboratorium där barn och pe-
dagoger får hitta lösningar och testa sig fram till nya 
kreativa idéer!

Steg 2: Komprimering och inspiration
En avancerad matta med tekniska element har inte 
bara otroliga krav på säkerhet utan medför: 
• Dyra kostnader (såväl produktion som inköp)
• Svårigheter att underhålla mattan
• Ställer krav på att den används rätt; det vill säga 

har väldigt tydliga instruktioner och kanske är för 
svår för barn att använda. 

Därför ville jag komprimera idén med mattan och ta 
det roliga och spännande med färg och form och göra 
den säljbar för en större marknad.

Inspiration
För att gå vidare med mattan behövde jag inspiration!  
Genom att se andras lösningar, få estetiska intryck 
och fundera på hur jag vill att mattan ska säljas så fick 
jag nya tankar på hur jag kunde forma mattan för att 
nå syftet med den - att använda den som ett verktyg i 
ett socialt samspel och utveckling i förskolan.

Balthazar
Balthazar fick fortsätta att vara den största inspira-
tionskällan till färg och form. Den tecknade serien är 
färgrik och har former som är spontana och lekfulla.

Little Red Stuga
Jag hittade även företaget Little Red Stuga (littlereds-
tuga.se, 2014) som designar produkter för barn. De 
fokuserar mycket på barnets egna förmåga till att ska-
pa lek utifrån en relativt tom produkt och försöker att 
skapa produkter som triggar fantasin och kan använ-
das till nästan vilken aktivitet som helst.

Lekolar
Lekolar (2014) är en av de största försäljarna av ma-
terial och möbler till skolor och förskolor. Jag valde 

Bild nr. 21: Matta med luftkuddar och smarttextiles 
(se: smarttextiles.se)

att utforska deras sortiment för att se hur de formger 
sina produkter. De har, precis som Little Red Stuga, ett 
sparsmakat formspråk som ger barnen möjlighet att 
skapa aktiviteten själva. 

Steg 3: Skissa
Nästa steg var att skissa och använda inspirationskäl-
lorna för att skapa en produkt som är lättproducerad, 
lättmonterad och lättanvänd. Jag testade olika former 
och sätt att vika mattan. Jag valde en rund matta då 
dessa används mycket i förskolan och skapar en na-
turlig samlingsplats för barnen. Form och sömmar på 
mattan är skapade så att den viks ihop till en fjärdedel 
- detta för att kunna göra mattan mindre skrymmande 
och lätt att bära med sig.

Därefter gick jag vidare till att formge sittkuddar. Jag 
inspirerades här av Balthazar igen där en droppform 
fick symbolisera professorns laboratorium. Droppen 
har dessutom en naturlig spets som kan hjälpa till att 
rikta uppmärksamhet - ska de peka mot varandra i en 
cirkel? Mot den person som ska ha ordet? Utåt så att 
de får sitta med ryggarna mot varandra? 

Det var viktigt att det skulle finnas någon typ av scen 
till mattan där en individ/grupp kan få särskild upp-
märksamhet. Barnen på Lilla-jag uppskattade att få 
sitt egna utrymme där just de kunde få höras och de 
andra fick lyssna. Med en scen markerar man detta. 
Scenen är formad så att den ska bli en enhet med 
mattan och dessutom underlätta transport/förvaring.

Steg 4: Dimensioner
Mattans diameter är 200 cm, scenens djup 60 cm och 
sittdynorna är 30*45 cm. Mattans storlek är baserat 
på att det är vanlig storlek på samlingsmattor i försko-
lor och sittdynorna har ungefär samma dimensioner 
som en stol för barn.

Steg 5: Färger
När jag valt färger på mattan om dess olika delar så 
har jag utgått från Tobias Rasmussons (2012) förkla-
ringar till symbolvärden och emotioner kopplade till 
olika färger. 
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Bild nr. 23: Modellskisser över vikning på matta

Bild nr. 22: Handskisser över form och vikning på matta
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60 cm

200 cm

45 cm

30 cm

Bild nr. 24: Skiss över mattans olika delar

Bild nr. 25: Dimensioner

Mattan
Den stora mattan är orange då den färgen kan ska-
pa entusiasm och kreativitet. Eftersom den orange 
mattan är en samlingsplats där barnen ska spåna och 
interagera så passar denna färg. Färgen är dessutom 
skarp och kan på så sätt skapa en tydlig avgränsning 
till resten av rummet.

Scenen
När en person står på scenen så har den personen or-
det och ska få uppmärksamhet från de andra delta-
garna. Blå är en färg som sägs inge respekt och lugn 
- därmed passar den bra som scenfärg eftersom den 
som står på mattan ska få möjlighet att känna sig 
stark och våga bestämma/föra talan/ta plats.

Sittdynorna
För att skapa ett intressant uttryck och ge lite mer 
karaktär till produktens helhet ville jag satsa på att 
ge dynorna mer färg. Dels genom att använda olika 
färger på dynorna och dels genom att gradera dem 
likt färggraderingarna i Professor Balthazar. Färgnyan-
serna är vanligt förekommande i den tecknade teve-
serien. 

Att ge dynorna olika färger kan även bidra till att bar-
nen får möjlighet att välja vilken färg de vill ha och öva 
sig i att samsas om de vill ha samma. 

Steg 6: Förvaring
Tanken är att mattan och dess delar ska kunna för-
varas och transporteras - därmed behövs de skyddas. 
Jag valde att designa  två väskor, en där den stora 
mattan och scenen får plats samt en där dynorna kan 
placeras. För enklast möjliga förvaring har jag valt att 
formanpassa väskorna efter innehållets former .
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Bild nr. 26 och 27: Skisser på sittdyna inspirerad av dropparna från Professor Balthazars laboratorium
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Produktutveckling: Metodik

Storyline
Efter att ha läst om arbetsmetoden Storyline så insåg 
jag snabbt att den skulle passa min produkt och det 
jag ville åstadkomma med den. I metoden finns det 
möjlighet att lägga in spänning, diskussion, kreativitet 
och normkritik på ett sätt som ger barnen själva möj-
lighet att reflektera och styra framfarten av övningar-
na.

För att arbeta fram en story utifrån de premisser som 
storylinemetoden har så skissade jag först ner de oli-
ka delarna som ska ingå och i vilken ordning de skulle 
falla. Nedan följer de stegen jag arbetade med för att 
kunna knyta berättelsen till användandet av mattan.

Steg 1: Öppna berättelsen
Det är viktigt att fånga in barnen och få dem intresse-
rade vid arbete med Storyline. Därför funderade jag 
över sätt att knyta an berättelsen till mattan. Barnen 
på Lilla-jag tyckte mycket om att mattan var magisk 
och ville helst att den skulle flyga iväg när de var fär-
diga med övningarna. Genom att samla barnen på 
mattan och berätta för dem om mattans syfte på ett 
intresseväckande sätt så kan de bli nyfikna på vad den 
kan innebära för dem! 

Så när en pedagog startar sitt arbete med berättelsen 
så ska hen samla barnen på mattan och alla ska få 
hämta en varsin sittdyna som de själva har valt. Peda-
gogen ska sedan berätta om mattan som en speciell 
plats, en utvald plats just för den här gruppen barn där 
de tillåts vara sig själva och får ett tillåtande rum som 
bryter av från den vardagliga förskoleverksamheten. 
Mattan kan bli extra spännande om den är exempelvis 
utomjordisk, osynlig för omvärlden, uppe på ett berg 
etc. 

Steg 2: Berättandet
Vidare i själva berättandet så ska man enligt Storyli-
ne ha en händelse. I min berättelse så ville jag skapa 
ett engagemang och ha temat ”Superhjältar”. Barnen 
ska få utse sina egna superhjälteegenskaper och sät-
ta dem i praktik med hjälp av berättelsens progres-
sion. Detta för att ge barnen tillåtelse att få fundera 
över vilka egenskaper de har/kan ha/vill ha - det kan 
skilja sig från barn till barn. Genom att pedagogen är 
normkritisk och stöttar alla barn i deras egenskaper, 
oavsett vilka de väljer, så kan barnen förhoppningsvis 
känna sig styrkta i sina identiteter. 

De kan även inspireras av varandra. Ett passivt barn 
som ser ett mer aktivt barn ta för sig och utforska oli-
ka egenskaper kan stärka pojken att ta för sig mer vid 

ett annat tillfälle.
Eftersom berättelsen går ut på att barnen ska få ut-
forska sina styrkor så ska de i den här berättelsen få 
rädda några karaktärer som behöver hjälp. 

När jag skrivit ihop några olika korta synopsis så föll 
det tillslut på att det skulle vara fiktiva karaktärer som 
inte har för stor verklighetsförankring. Detta för att 
barnen inte ska kunna lägga för stora värderingar i vil-
ket kön karaktärerna har och tillskriva dem egenska-
per som de inte har. Men även för att de ska triggas 
av berättelsen om någonting bortom deras egna verk-
lighet! Jag har tidigare berättat om att kliva utanför 
det sociala rummet och att ”umgås” med fiktiva ka-
raktärer av det här slaget är att göra just det eftersom 
barnens tankar kanske inte nödvändigtvis befinner sig 
i det fysiska rumet utan snarare där karaktärerna är 
och kommer ifrån. 

För att barnen ska kunna hjälpa karaktärerna så för-
sökte jag hitta på saker som de sistnämnda råkat ut 
för och på vilket sätt de behöver hjälp. 

Steg 3: Problemlösning
När barnen ska rädda sina nya vänner så behöver de 
själva få tillfälle att fundera över hur de ska göra det.  
Här är det tänkt att gruppen ska använda mattan utan 
sittdynor för att ge mer utrymme för kroppslig gestalt-
ning och interaktion mellan deltagarna. Barnen ska 
kunna diskutera/gestalta lösningar på problemen och 
mycket utrymme ska lämnas åt deras samarbete och 
pedagogen fungerar som en stödperson som bekräf-
tar allas funderingar och samlar gruppen utan att ta 
för stor plats.

I materialet jag skapat har jag formulerat potentiella 
frågor och scenarion som pedagogen kan utgå ifrån 
när hen arbetar med barnen. Alla barn och barngrup-
per ser helt olika ut och därför resonerade jag så att 
ingenting skulle vara skrivet i sten, men att inspira-
tionen för att vidareutveckla historien måste finnas 
där. Om materialet skulle styra leken/aktiviteten för 
mycket så tror jag att det skulle få motsatt effekt och 
barnen skulle inte kunna få lika mycket utrymme att 
utforska sig själva och sina egna tankar kring lösning-
ar och scenarion.

Steg 4: Karaktärsbygge
Ett roligt och intresseskapande moment i metoden är 
karaktärsbygget. Genom att barnen får fundera kring 
sina karaktärer (i det här fallet superhjältar) så kan de 
visualisera dem genom att bygga dem i fysisk form 
alternativt rita dem. 

Även här ansåg jag att handledningen behövde vara 
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ganska öppen för pedagogen att tolka fritt. Tillgången 
på material/tid/utrymme kan göra att pysslet måste 
anpassas efter verksamheten. Dock har jag funderat 
på olika sätt att skapa sina karaktärer och punktat 
upp i handledningen.

Efter att barnen har skapat sina karaktärer så är det 
tänkt att de ska få berätta om dem genom att en och 
en få ta plats på den blå scenen, medan publiken sit-
ter på sittdynorna. Anledningen till att de ska få be-
rätta inför de andra är för att de ska få en chans att 
ta plats och berätta om sig själva. Genom att publi-
ken (pedagog och övriga barn) ställer frågor så kan 
uppmärksamheten kring barnets person stimuleras. 
Även här har jag exemplifierat frågeställningar som 
pedagogen kan utgå från när hen ställer frågor till bar-
net. Det är även viktigt att pedagogen uppmuntrar de 
andra barnen att fråga om de är nyfikna och att hela 
tiden fokusera på positivitet i gruppen.

Steg 5: Vidareutveckla berättelsen
Barnen har fått spåna kring hur de ska rädda de fikti-
va karaktärerna och fått utveckla sina egna personas. 
För att använda klassisk berättarstruktur så behövs 
därför en twist, någonting som händer och väcker nytt 
intresse hos barnen.

I det här fallet valde jag att låta de fiktiva karaktärerna 
råka ut för ytterligare ett problem som superhjältar-
na får hjälpa dem med. Eftersom övningarna tidigare 
i materialet har fokus på individen så ville jag lägga 
in ett moment för gruppen. Återigen måste barnen få 
bygga någonting - men tillsammans - för att öva på 
samarbete och ge gehör för varandras funderingar. 
Här får även pedagogen en chans att se om intresset 
för varandra i de tidigare övningarna kommer till hjälp 
och vad gruppen kan behöva stöd i.

Steg 7: Avrundning
När alla moment är slutförda så ska pedagogen knyta 
ihop säcken för att sammanfatta och berömma - ge 
både grupp och individ positiv uppmärksamhet. Grup-
pen ska återsamlas precis som i det första steget och 
pedagogen tar ordet. 

Här är det viktigt att alla barn får synas lika mycket 
och bekräftas utifrån deras egna personligheter. 

Handledning
Till materialet har jag författat en handledning där syf-
te och mål för övningarna kommer fram. Pedagoger-
na får även här en introduktion till hur materialet ska 
omsättas i barngruppen.

Bild nr. 28: Exempel på bygge av karaktär med toalettrulle
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Krummeltåget

Slutresultatet kallas för Krummeltåget och är ett me-
todmaterial som ska användas för att gå igenom olika 
genusteman på förskolan. Krumlarna är fiktiva karak-
tärer, ett särskilt folk, som barnen får stifta bekant-
skap med. Dessa figurer ska få representeras i 6 olika 
storylineberättelser som barnen är med och skapar.

Berättelserna om Krumlarna tar plats på en särskild 
matta där varje yta har en särskild funktion. Denna 
matta är speciell och tillåtande, på den mattan får bar-
nen skapa föreställningar om sig själva och sin omgiv-
ning. Här kan de fundera över åsikter och ta ett skutt 
in i en annan värld om de vill. De får ställa frågor om 
vad de vill och här ska deras nyfikenhet triggas igång! 
Barnen ska vilja engagera sig i Krumlornas äventyr – 
mattan är ett verktyg att driva äventyren framåt.

I paketet ingår:
• Välkomstbrev med mål och syfte som förklarar 

hela konceptet och dess olika delar. (Bilaga 2)
• Handledning till önskat tema (Bilaga 3)
• Illustrationer som komplement till övningarna  

(Bilaga 4)
• Matta med tillhörande scen och sittdynor förpack-

ade i två väskor. (Se bilder på nästa sida)

Metodiken:
Berättelserna som utspelar sig på mattan ska vara ge-
nustematiska. De ska behandla ämnen som berör för-
skolebarn och som är lätta att diskutera kring när det 
kommer till könsroller och normer. Teman kan vara:
• Rädda Krumlorna – En metod för att få barn att se 

sina egenskaper som styrkor
• Krummelssons granne – En metod att diskutera 

hur olika familjer kan se ut
• Krumlarna och hopprepet - En metod för att ge 

barn inspiration till lek över könsgränserna 
• Mekar-Krummeln och målarfärgen – En metod 

för att prata om hobbysar
• Jag älskar Krumlor! - En metod för att diskutera 

kärlek
• Strumpstorm i Krummelbyn! – En metod för att 

diskutera kläder, färg och form

Utöver temat i berättelserna så ska övningarna vara 
uppbyggda på så sätt att de ger alla barnen utrymme 
på deras individuella villkor. Alla ska få höras, alla åsik-

Slutresultat

Bild nr. 29: En Krummel

ter är okej, alla får vara med! Anna Eriksson påpekade 
att barn ofta stärks genom att man uppmärksammar 
det avvikande hos individen – barnet får känna sig 
speciellt. Dessutom kan det skapa intresse för omgiv-
ningen och andra vill veta mer. Läs om hur matta och 
metodik samspelar i bilaga 3 - Rädda Krumlorna! Att 
låta barn få utforska och bekräfta sina styrkor.

Marknadsföring: Biblioteket!
När jag funderat över hur denna produkt ska säljas så 
har ekonomin varit ett svårt moment. Anna Eriksson 
på lärarprogrammet berättade att varje förskoleavdel-
ning i Gävle kommun har cirka 6-7000 kr/år till mate-
rial. En avancerad matta med hållbara material kan 
bli kostsam att producera och därmed köpa in.

Min vision är då att mattan med tillhörande övningar 
ska finnas som en tematisk låda som kan hyras/lånas 
på biblioteket och då även finns tillgänglig för andra 
typer av barngrupper (exempelvis öppna förskolan, 
Kvinnojourer, teatergrupper m.m.). De som hyr/lånar 
produkten får välja vilket tema de vill ha tillgång till 
just då. Ett förslag kan vara att allt visuellt material 
(välkomstbrev, handledning och illustrationer) finns 
tillgängliga i digital form, antingen som nedladdnings-
bara dokument för läsplattor och datorer, eller som en 
app där alla moment i övningarna finns samlade.
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Bild nr. 30: Matta, dynor och scen (renderad CAD)

Bild nr. 31: Förvaring av matta , scen och dynor
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Diskussion

Research 
I mitt arbete har jag undersökt vilka förväntningar 
barn har på sig och hur de kan yttra sig i bemötandet 
av dem. Detta för att kunna få en bred förståelse för 
vad som kan komma att krävas av ett pedagogiskt 
material med genusinriktning. Jag har gjort en rela-
tivt stor förundersökning som jag tycker är relevant för 
arbetet. För ytligt förarbete skulle eventuellt kunna fel-
tolkas vilket skulle kunna resultera i att produkten inte 
skulle kunna motsvara de krav som ett genusarbete 
har. Genus och jämställdhet är idag ett omdiskuterat 
ämne där det är lätt att kliva på ömma tår - många 
väljer att aktivt ställa sig kritiska till en genusdiskus-
sion och anser den onödig - att samhället redan är så 
pass jämställt det behöver vara. Därför ser jag att det 
är viktigt att lägga fram fakta som stödjer mina påstå-
enden om varför det är viktigt att arbeta med genus i 
förskolan. 

Designprocessen 
I mitt arbete har jag försökt att använda mig av de de-
signmetoder jag funnit relevanta för att driva arbetet 
framåt. Funktionsanalyserna har varit till stor hjälp då 
de har funnits där i bakgrunden när jag skissat vida-
re, vilket resulterat i att jag hela tiden har kunnat gå 
tillbaka och checka av min progress mot de krav jag 
ställt. 

Det jag önskar att jag hade planerat bättre är fler an-
vändarstudier och fler samarbeten med pedagoger. 
Detta för att kunna finna mer inspiration till vidareut-
vecklingen av produkten, men även stärka/fälla mina 
påståenden gällande barns behov och utveckling. 

Över lag anser jag dock att jag har arbetat mig framåt 
i ganska jämn takt och det har varit få gånger som jag 
har stått helt stilla i processen, detta tack vare många 
skissfaser och tydligt förarbete med funktionsanaly-
ser. 

Slutresultat 
Någonting jag insett är att det krävs många olika kom-
petenser för att skapa ett metodmaterial som ska hål-
la för genusarbete. I mitt fall, då det rör sig om förmå-
ga att leva sig in och skapa föreställningar, kan det 
behövas dramapedagoger som kan lägga in intressan-
ta övningar som triggar barnas kreativitet. Det skulle 
även behövas förskolepedagoger och genusforskare 
som kan utveckla metoderna så att de dels får den 
pedagogiska höjd som krävs i tilltal och lärande och 

Diskussion, slutsats och framtida studier

dels övningar som har ett normkritiskt förhållnings-
sätt utan att cementera stereotyper. 

Det svåra i mitt projekt har varit hur jag ska förhålla 
mig till själva produkten och användandet av produk-
ten. Om jag ska se till min frågeställning (Hur utformar 
man ett pedagogiskt material som främjar möjlighe-
terna för pedagoger att utforska sina identiteter ge-
nom att erbjuda olika uttryck och perspektiv med ett 
genusperspektiv?) så ligger egentligen fokus på hur 
och varför produkten ska användas snarare än själva 
produkten som i det här fallet är en matta. Men ef-
tersom det är en kurs i produktutveckling så har det 
funnits en slags inneboende tanke om att den fysiska 
produkten, mattan, är det som har ”störst” värde. 

Det har därför varit en svår balansgång för mig att 
hantera och jag kan känna att både metodmaterialet 
och den mer fysiska produkten - mattan - har fått lida 
av detta. Metodmaterialet är det essentiella i slutre-
sultatet, men det bygger ändå på mattans funktion. 
Att jag har valt att skapa en matta är för att hjälpa 
pedagoger att konkretisera och styra upp övningarna 
samt för att ge barnen ett ”nytt socialt rum” - alltså ett 
rum där de kan kliva utanför sin vardag och få chans 
att  vara som de vill. Mattan i sig kan kännas oansenlig 
och inte särskilt revolutionerande, det är ju en matta 
med sittdynor på. Men mattan har en mer symbolisk 
funktion som viktig att koppla ihop med det framar-
betade metodmaterialet. Mattan kan egentligen lika 
gärna byggas ihop av barngruppen själva och ha en 
egen övning som ett första steg i Krummeltåget - det 
är nämligen vad som händer på mattan som är det re-
levanta. Men mattan i sig fungerar som en avgränsare 
och samlar fokus. Många förskolor använder mattor 
för att exempelvis samla barnen för vissa moment. På 
min dotters förskola har de en speciell matta där de 
endast har samlingar, sångstund och vila. All annan 
lek sker bortom mattan, då mattan fungerar som ett 
eget rum.  

Mattan som del i produkten är då relevant, för den har 
en särskild funktion. Men jag har under arbetets gång 
kommit att inse att en fabrikstillverkad matta som 
ska säljas inte är det nödvändiga. Den kan lika gär-
na bestå av ett gammalt lapptäcke och några kuddar 
för att ändå fylla samma värde. Men jag har designat 
mattan som en egen produkt för att konkretisera dess 
förhållande till metodmaterialet. 
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Det jag hade kunnat göra annorlunda i min process är 
att när jag arbetat fram konceptet som hör ihop med 
mattan och fått fram själva metodmaterialet, helt och 
hållet försökt komma på fler sätt att använda meto-
derna på utan mattan. Mattan hjälpte mig fram till hur 
arbetet med barnen skulle kunna se ut, men kanske 
skulle en annan typ av lek än den på mattan egga bar-
nen mer? 

Min roll som designer 
Varför har jag då låst mig vid tanken om att produktut-
veckling måste bestå av fysiska ting? När jag tänker 
vidare på det så har jag använt mina kunskaper om 
designmetodik för att ta fram ett koncept där färg och 
form inte är det viktigaste. För om man bortser från 
hur jag valt att paketera metodmaterialet (med färg- 
och formgivning så som typografi och illustration) så 
har jag använt funktionsanalyser och visualiseringar 
genom modell- och teckningsskisser - metoder som 
är viktiga element i designarbetet. Design är mer än 
bara yta, utan det är ett arbetssätt för att helt enkelt 
få saker att fungera. 

Ett exempel som jag kan likna mitt arbete med är en 
norsk tävling som hölls 2012-2013. Staten i Norge 
(Norska Form, 2014) utlyste en tävling riktad till de-
signers med framför allt fokus på tjänstedesign och 
Norska Form satt i juryn. Tävlingen gick ut på att de-
signa fram ett sätt att få elever på gymnasiet att må 
bättre, både fysiskt och psykiskt, genom att använda 
designmetodiken som ett viktigt verktyg i processen 
till en lösning och hela tiden få löpande visualisering 
av hur personorna kan se ut, vilka åtgärder som be-
hövs vidtas, hur tjänsten/produkten ska utformas osv. 
Tom Erik Hauger (BFK, 2013), en av de huvudansvari-
ga för projektet, menar att de riktade sig till tjänstede-
signers för att tjänstedesign är en bra metod för sam-
verkansprocesser och att det är bra att involvera andra 
kunskaper och teorier än de som pedagoger besitter. 
Så man skulle kunna likna mitt examensarbete med 
tjänstedesign. Mina kunskaper om att driva projekt 
med en designprofil skulle kunna samspela med ex-
empelvis pedagoger och sociologer där min roll som 
designer inte bara skulle landa i den visuella utform-
ningen av resultaten, utan även ha en viktig projekt-
ledande roll där metoderna grundar sig i att finna 
exempelvis behov, personas och krav och dessutom 
ha kunskaperna om hur detta kan visualiseras och 
senare resultera i ett värdefullt resultat i ett förbätt-
ringsarbete. 

I mitt arbete har jag försökt att sammanfoga delarna 
färg/form, pedagogik och normkritik till en fungeran-
de helhet och använt mina kunskaper i produktut-
veckling för att driva projektet framåt. 

Lek och pedagogik 
Såhär i efterhand kan jag önska att det funnits möj-

lighet att göra ännu mer research om pedagogik och 
barns lek, detta var mina ambitioner från början men 
jag valde att göra avgränsningar för att rymma arbe-
tet inom 15 hp - mitt projekt har främst haft fokus på 
genusdiskussionen och hur man kan tillföra en genus-
medvetenhet i förskolan. Men att fundera över peda-
gogik och barns lek är i det här fallet oändligt viktigt 
och någonting att jobba med i vidareutvecklingen av 
konceptet.  

I artikeln Designa för barn (Cap & Design, 2011) näm-
ner Tove Blomberg från designbyrån Doberman att det 
finns bristande kunskaper om design för barn. När pro-
dukter/tjänster designas för barn så utgår designers 
ofta från den vuxnes tycke och smak istället för att 
vända sig direkt till barnet. Masterprogrammet Child 
Culture Design på HDK (Friberg, 2014) är banbrytande 
inom design för barn där studenter arbetar med att 
lyfta barnet och barnets lek i sitt designande. Under 
utbildningen får barn vara med i ett tidigt skede av 
designprocessen för att hela tiden ge sina åsikter och 
funderingar. Detta är ett sätt att ”fylla på” den brist på 
kunskap som finns om design för barn och ett värde-
fullt sätt att föra kunskaperna framåt.  

Detta sätt att arbeta med barn, där de är med redan 
från början, hade varit mycket ovärderlig i mitt projekt. 
Jag hade två tillfällen där jag samtalade och skapade 
tillsammans med barnen på förskolan Lilla-jag och 
därefter en användarstudie. Men egentligen skulle 
jag ha haft mer kontinuerliga möten med barn för att 
kunna arbeta mer utifrån deras lek. Jag har dock både 
erfarenhet av barn och har många barn runt omkring 
mig, vilket jag till viss del har låtit ligga som förförstå-
else för mina studier. Även om jag önskat mer kontakt 
med förskolor, så är jag otroligt tacksam för de studie-
besök jag fick göra på förskolan Lilla-jag och de gav 
mig otroligt mycket att fundera över. 

Att arbeta med genus och pedagogik har varit väldigt 
inspirerande och roligt och gett en hel del mersmak. 
Det vore väldigt roligt att försöka sig på ett liknande 
projekt igen och då kanske samarbeta med ett före-
tag som hjälper till att styra upp frågeställningarna.

Slutsats
Humanistiska projekt kräver mycket förarbete och re-
search för att kännas hållbara. Jag har visat att rollen 
som designer går att applicera på att ta fram koncept 
som inte nödvändigtvis måste vara fysiskt konkreta, 
utan att designprocessen faktiskt kan användas för 
att byta ner behoven till vad det faktiskt handlar om 
för att sedan leda till ett eventuellt förbättringsarbe-
te. Jag har även visat prov på att det går att applicera 
övningar med normkritik som utgår både från peda-
gogik och lusten till lek för att låta barnen få ut sin 
kreativitet.



Framtida studier

Användarstudier
Det första steget i vidareutvecklingen av produkten är 
att göra fler användarstudier för att se om produkten 
fungerar. Eftersom produkten bygger på social inter-
aktion mellan människor så är det viktigt att testa pro-
dukten på olika typer av barngrupper innan det går att 
se om den faktiskt fyller sitt syfte. 
     Ambitionen var att hinna testa idéerna innan ar-
betet var färdigt, med tyvärr har det inte funnits möj-
lighet att genomföra ytterligare användarstudier än 
de vid förskolan Lilla-jag. Jag har dock kontakt Monia 
Löhman, biträdande förskolechef vid montessoriför-
skolan Klintbergsgården i Gävle, som visat intresse 
för mitt koncept med en produkt för förskolan med 
genusinriktning. Storbarnsavdelningen på Klintbergs-
gården ska få testa mattan och dess funktioner/be-
rättande hösten 2014, så ett första steg till vidareut-
veckling är planerat.

Pedagogik
Eftersom jag som designer inte har de pedagogiska 
kunskaperna som behövs för att utveckla ett metod-
material till förskolan så behövs mitt koncept vidare-
utvecklas i samarbete med förskolelärare för att få 
rätt pedagogisk tyngd. Det kan även behöva komplet-
teras med kompetenser från dramapedagoger och ge-
nusforskare för att kunna arbeta fram övningar som 
triggar igång barnens kreativitet och improvisations-
förmåga samt blir normkritiska på små barns nivå.

Marknadsföring
Eventuellt skulle ett samarbete med ett bokförlag el-
ler tillverkare av förskolematerial vara aktuellt för att 
marknadsföra och sälja produkten. Det finns många 
företag som arbetar med att utforma metodmaterial 
med teman. Ett sådant företag är till exempel Hatten 
Förlag som producerar pedagogiska filmer, spel och 
böcker för barn med tillhörande övningar och produk-
ter.

Det går även att se vidare på hur själva metodmateri-
alet ska användas/tas del av och anpassa detta enligt 
efterfrågan från förskolepersonal, vilket medium de 
föredrar. Ska materialet kunna skrivas ut, laddas ner 
till en surfplatta eller lånas som bok?

Produktion av mattan
Mattan behöver produktionsanpassas och utvecklas 
utifrån krav på ekonomi och hållbarhet – den ska vara 
ekologiskt och ekonomiskt hållbar samt vara en säker 
produkt för barn. Detta beror på hur den är tänkt att 
marknadsföras och säljas. Om mattan ska finnas som 
låneexemplar på ett bibliotek kan utformningen vara 

mer avancerad och kosta lite mer eftersom det inte 
belastar barnavdelningarnas ekonomi, det är många 
avdelningar som istället får dela på samma produkt. 
Om mattan däremot säljs direkt till förskolor så kan 
designen behöva passa en mindre budget.
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Bilaga 1: Utvärdering av användarstudier



Utvärdering

Hände något oväntat under övningarna?

Nej, inte direkt. Det var intressant att se att intresset och öppenheten för att stå där inför de andra vari-
erade väldigt. Och det blir spännande att se hur det ändras över tid. 

Vilka övningar hade störst/minst effekt? Varför?

Charader verkade roligast för barnen och är den övning jag tror svetsar samman barnen i gruppen mest 
om man använder det regelbundet. Att få stå och berätta vad man vill och alla andra lyssnar hade också 
stor effekt för de som behöver bli lyssnade på och som hade mycket att säga. Jag upplevde att de kände sig 
sedda och det är väldigt viktigt. 

Finns det någonsting särskilt jag bör tänka på i vidareutvecklingen?

Eventuellt förtydligat syfte kopplat till de mål man önskar att övningarna ska uppnå. 

Vilket av koncepten var lättast att utföra? Varför?

Har bara hunnit med att testa koncept 1. 

Koncept 1: Den magiska mattan

Hur många barn deltog?

4 barn

Förstod de vad de skulle göra? (Om nej – vad var otydligt?)

Ja, men de var ivriga att visa upp charaden så de pratade inte med varandra utan gick dit direkt och visade 
upp var för sig, fast bredvid varandra. Kanske skulle jag varit tydligare med att de skulle komma överens. 
De tyckte det var roligt ändå. 

De andra övningarna var mer självklara för barnen. 

Förstod ni som pedagoger vad ni skulle göra? (Om nej – vad var otydligt?)

Ja, men man fick fylla i lite själv. Det var otydligt i uppgift 1 t.ex. om det förväntades att de andra barnen 
skulle gissa vad de två barnen på mattan gjorde för charad. Men vi bestämde oss för att göra så, och det 
gick bra. 

Hur uppfattade barnen historien kring mattan?

De tyckte det var spännande. Jag visade mattan, berättade att vi fått en magisk matta och ett brev med 
det som jag skulle läsa upp, där i stod texten som var med i beskrivningen.  De funderade vad som hände 
när man stod på de olika färgerna. De var intresserade och nyfikna på vad det var för matta, och ett barn 
frågade efter övningarna varför den inte flög iväg. Jag tror absolut att det bidrog i övningarna att man 
gjorde det speciellt och spännande att få stå där och använda mattan. 

Hur uppfattade ni övningarna – var de konkreta, flummiga, roliga osv?

De flesta övningarna var konkreta men väldigt öppna för tolkning i hur de skulle göras. Jag upplevde att 
barnen tyckte att övningarna var roliga. 



Är det lätt eller svårt att få möjlighet till att utföra övningarna?

Möjligheter att utföra övningarna går absolut, vi är två personal i gruppen och kan dela upp dem. 

Var det någonting som saknades?

Något som jag känner skulle kunna förtydligas är det tänkta syftet med alla olika övningarna så att man är 
mer införstådd med vad som förväntas av en som pedagog och utifrån vilka frågeställningar eller syfte man 
kan dokumentera och utvärdera för att gå vidare. 

Var det lätt eller svårt för barnen att fantisera? Behövde de pushas?  Var de ovilliga att ställa upp?

Tre av barnen testade charader, en ville inte testa. Det var två som ville göra fler gånger.  Det var två barn 
som ville ställa sig och berätta något valfritt. En av dem gjorde det många gånger och ville gärna stå och 
berätta. Hon  ville också testa uppgift 3, då ville hon vara olika djur och vi skulle ställa frågor och gissa vad 
hon var för något.  Ett barn ville inte alls stå på mattan men gissade och frågade när de andra stod där, 
kanske vill han testa någon gång i framtiden.  Jag tror att det kräver övning för att de ska känna sig trygga 
och vilja prova på mer.  Det är något man behöver göra regelbundet under en lång tid för att det ska ge en 
riktig effekt tror jag. 
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Bilaga 2: Välkomstbrev till Krummeltåget



krummeltåget
Hej!

Vad kul att Ni med er barngrupp vill testa på metodmaterialet Krum-
meltåget med tillhörande matta och övningar.

Krummeltåget är ett metodmaterial med fokus på genus och norm-
kritik. Genom att låta barn uppleva, fundera och diskutera genusfrå-
gor på deras nivå så kan de ges en möjlighet att känna större trygg-
het i sina egna identiteter och våga utforska sina egna jag.

Bakgrund
Forskning visar att barn bemöts på olika villkor. Anette Hellman har 
i sin avhandling Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet 
och normalitet på en förskola (2010) rett ut skillnader i bemötande 
och attityd gentemot flickor och pojkar i förskolan. Pojkar förväntas 
använda stora kroppsrörelser, medan flickor förväntas leka stilla 
och använda mindre röstresurser än pojkarna. Den huvudsakliga up-
pmärksamheten i förskolegruppen förflyttas automatisk till de som 
kan kallas ”typiska pojkar”, eftersom det är de som hörs och syns 
mest. Pojkar som leker lugnare och tystare hamnar lätt i periferin 
och de flickor som tar samma utrymme som pojkarna uppmuntras 
för att de vågar ta för sig. De flickor som inte har samma utåtag-
erande beteende som pojkarna söker uppmärksamhet i bekräftelse 
från pedagogerna istället. Detta gör de genom att som motpol till de 
stökiga ”grabbarna” vara skötsamma och får i uppgift att vara extra-
fröknar. De pojkar som är skötsamma får mindre uppmärksamhet än 
pojkar och flickor som uppträder i enlighet med sitt biologiska kön. 

Jämställdhetsarbete i skolan lönar sig – inte minst för pojkar (Dellin 
och Jällhage, 2013). Frejaskolan i Gnesta hade problem med en tyd-
lig anti-pluggkultur bland pojkar där mobbning förekom mot de som 
engagerade sig för mycket i skolarbetet. För att göra någonting åt 
problemet började Frejaskolan arbeta tydligt normkritiskt med stort 
fokus på sin likabehandlingsplan vilket fick resultat! Ungdomarna 
fick bättre betyg och lärde sig att tänka normkritisk. Flickorna vågade 
stå på sig mer och pojkarnas anti-pluggkultur minskade vilket visade 
sig genom att de vågade stå emot grupptryck mer.



Syfte och mål med Krummeltåget
Syftet med Krummeltåget är att kunna introducera ett normkritiskt 
förhållningssätt redan i förskolan och ge pedagoger inspiration till hur 
man kan erbjuda barnen möjlighet att lära sig kliva utanför normer-
na. Eftersom ett normkritiskt arbetssätt kan påverka resultat och 
atmosfär på högstadiet, så är målet med detta metodmaterial att 
förhoppningsvis kunna ge liknande effekt redan i förskoleåldern - när 
barnen som mest letar efter sin egen identitet.

Krummeltåget består av 6 olika övningar:
Berättelserna i Krummeltåget är genustematiska och utspelar sig på 
den medföljande mattan. De behandlar ämnen som berör förskole-
barn och som är lätta att diskutera kring när det kommer till köns-
roller och normer. 
• Rädda Krumlorna – En metod för att få barn att se sina egenska-

per som styrkor
• Krummelssons granne – En metod att diskutera hur olika famil-

jer kan se ut
• Krumlarna och hopprepet - En metod för att ge barn inspiration 

till lek över könsgränserna 
• Mekar-Krummeln och målarfärgen – En metod för att ge pratar 

om hobbysar
• Jag älskar Krumlor! - En metod för att diskutera kärlek
• Strumpstorm i Krummelbyn! – En metod för att diskutera kläder, 

färg och form

Utöver temat i berättelserna så är övningarna uppbyggda på så sätt 
att de ger alla barn utrymme på deras individuella villkor. Alla ska få 
höras, alla åsikter är okej, alla får vara med! Varje berättelse har en 
handledning och bilder som hjälper pedagogen att driva övningarna 
framåt. I handledningen finns en grundberättelse med instruktioner 
för hur mattan ska användas och hur momenten ska utföras.

Låt barnen ta plats och uppmuntra de fantastiska individer de är! Ta 
inspiration från deras uppfinningsrikedom!

Med vänliga hälsningar
Evelina Östberg Högskolan i Gävle, 2014
e.oestberg@live.com 
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Bilaga 3: Handledning till Rädda Krumlorna





Rädda 
Krumlorna!
Del 1 i metodmaterialet Krummeltåget: 
En övning för förskoleverksamhet där barn får möjlighet att utforska sina styrkor



Förf. Evelina Östberg
Design och träteknik, 180 hp 
Akademin för teknik och miljö
Högskolan i Gävle, 2014



Dags att slänga på sig manteln! 
Här är den första, introducerande delen till metodmaterialet 
Krummeltåget. I Rädda Krumlorna får barnen agera Superhjältar 
som ska hjälpa Krumlorna att kunna ta sig hem igen med sin 
Krusare, ett flygande Krusbär som fungerar utmärkt som farkost 
ända tills gänget råkar hamna ur kurs och landar mitt i en bärbuske 
med masken Fnatt i hälarna som inte vill någonting hellre än att 
mumsa på goda krusbär.

Syftet med denna berättelse är att låta barnen fundera över sina 
egna styrkor och vilka som är användbara i vilka situationer. 

Krummeltåget är ett metodmaterial för genusarbete i förskolan. 
Genom olika berättelser och lekar får barnen möjlighet att 
utforska sig själva och sin omgivning. De ges även möjlighet till att 
få upptäcka alternativ till rådande könsroller, genom exempelvis 
att “träffa” olika familjer och testa på varierande arbetsroller. 

Lycka till med övningen och kom ihåg - ha roligt och uppmana till 
skratt och lek!

Evelina Östberg, 2014



Syfte och arbetssätt

Berättelsen om Krumlorna är till för att tillåta barn 
att ge sig själva starka egenskaper och att de ska få 
utforska sina identiteter – vilka egenskaper har jag 
och vilka vill jag ha? 

De ska även få möjlighet till samarbete, 
beslutstagande och att få visa omtanke. Allt 
genom att få improvisera och visualisera – både i 
någonting producerat och i kroppslig gestaltning.
Detta är del 1 i ett större pedagogiskt material 
bestående av 6 delar som ska användas i 
genusarbete i förskola. 

Denna handledning är inte skriven i sten, varje 
pedagog måste anpassa materialet till sin 
barngrupp och dess intressen! Som pedagog gäller 
det att själv våga vara kreativ och fundera över 
vilka frågor som kan ställas och hur berättelsen ska 
fortskrida. 

Nedan följer en historia som handlar om fiktiva 
varelser, Krumlorna. Tillsammans med barnen ska 
Ni som pedagoger rädda dessa och ta reda på 
hur ni ska göra det. Ni kan välja att läsa historien 
precis som den är skriven, eller själva hitta på egna 
element och följa den fritt! 

Till varje del i övningen finns illustrationer för att 
tydliggöra vad som menas med momenten, vilken 
del av den tillhörande mattan som ska användas 
och hur. Det finns några bilder med som ska 
användas i själva berättandet för barnen samt en 
dokumentationsmapp där ni kan samla teckningar, 
foton och meningar m.m som ni kan spara. För 
att spara arbetet för utvärdering av arbetet i 
personalen, för att låta de barn som är intresserade 



få se sina aktiviteter dokumenterade och kunna visa 
upp för föräldrar som är intresserade av att se hur 
arbetet i förskolan kan se ut. Detta kan även lämpa 
sig under utvecklingssamtal då barnets förmågor 
under övningarna kan tydliggöras.

Momenten är till för att spelas över en längre 
tidsperiod, förslagsvis ett par - tre veckor. Detta för 
att mystiken med mattan inte ska försvinna och 
den inte heller får gå över för fort. Det finns några 
praktiska moment där barnen ska få pyssla - det är 
viktigt att tid avsätts för dessa moment och att de 
känner sig nöjda med sina skapelser. 

Kom ihåg att ha roligt med barnen och ställ mycket 
frågor! 



Börja storylinen med en happening. Få barnen att 
uppmärksamma mattan och dess magi genom att fylla 
sittdynorna med luft. Det låter och rör sig! 

 Berätta att mattan är magisk och kommer från en annan 
planet. Den är särskilt speciell för att när man befinner sig på 
den så får man vara precis vem man vill! På den här speciella 
mattan kan vad som helst hända...1



2
Klappa tre gånger på mattan för att byta ljud - det kommer 
låta som en trasig helikopter. Börja att berätta om Krumlor-
na. Här har ni några stödmeningar att utgå från:

• Du hittade krumlorna igår kväll
• De är blyga och behöver peppning
• De har kraschat med sin supersnabba farkost Krusare - 

ett flygande krusbär!
• Krusaren är trasig
• De samlar bär i sin Krusare som de tar med hem till de 

andra Krumlorna i byn de kommer från

Ni måste tillsammans rädda Krumlorna genom att:
• Hitta en del som saknas i Krusaren
• Samla ihop ny mat som flygit ur farkosten
• Hindra masken Fnatt från att hinna ikapp dem! (Fnatt är 

sugen på mumsiga krusbär...)



3
Pys ur luften och ställ er upp! Nu ska ni tillsammans spåna 
kring hur nu kan hjälpa Krumlorna hem igen.

Exempel på frågor att ställa är:
• Hur tror ni att vi kan hjälpa Krumlorna att hitta bollen 

som saknas?
• Hur tror ni att vi kan hjälpa Krumlorna att hitta mat?
• Hur tror ni att vi kan hålla masken Fnatt borta från 

Krusaren?
• Vi  är  ett superhjältar och Krumlorna behöver vår hjälp! 

Tillsammans måste vi rädda våra nya vänner i nöd – och 
allas superkrafter behövs! Vilka superkrafter tror ni att vi 
behöver för att kunna hjälpa våra kompisar Krumlorna? 

Spåna idéer med barnen och lev ut – låt dem använda krop-
pen för att uttrycka och leka fram tankar. Ingenting är kon-
stigt och allt ska uppmärksammas – även det avvikande! 
Hitta även på ett namn för gruppen tillsammans med bar-
nen. Notera alla barnens superstyrkor då de ska användas 
vid nästa punkt.

Exempel på vad som kan ha hänt med maten, spinnbollen 
och hur de ska mota bort masken Fnatt:
• Barnen hittar bären under en hink i sandlådan, spinnbol-

len har fastnat i en handväska och masken Fnatt har byg-
gt ett eget fordon av en morot och kommer allt närmre.

• Bären har en glupsk fjärilslarv ätit upp och nu måste 
barnen samla nya (ex. genom att rita/klippa/klistra), 
spinnbollen har gått i flera delar och måste limmas ihop 
och masken Fnatt har gjort en osynlighetsmaskin som 
gör att hen kan komma och ta Krusaren utan att någon 
märker.



De barnen som eventuellt inte tar för sig och 
inte hittar någon superstyrka kan behöva hjälp - 
då är det viktigt att du som pedagog bistår med 
den hjälpen. En teknik är att hitta på en styrka 
åt barnet utifrån de egenskaper som barnet 
har! Dock är genusmedvetenheten viktig i detta 
material och det är värt att tänka till innan man 
som pedagog tilldelar ett barn en egenskap. En 
flicka kanske kan stå för fysisk styrka och en pojke 
för omhändertagande? Utgå gärna från barnens 
personligheter och försök att hitta styrkor som 
är speciella (ex. lyhörd, snabbtänkt, akrobatisk, 
kan hoppa högt) istället för egenskaper som kan 

varka passiviserande (t.ex. fin, snäll, lydig). 

Ett annat tips är att ta barnet åt sidan efter 
gruppmomentet och sedan låta hen få komma 
på en superhjälteegenskap tillsammans med 
pedagogen. 

En del barn tycker dock att det är lika givande 
att bara få vara med och titta på, utan att direkt 
involveras i leken. Låt dem få göra det! Ingen ska 
tvingas till aktivitet.



4
Dags att sätta barnen i pysselhörnan istället för på mattan. De 
ska nu få skapa sina superhjälte-alteregon i fysisk form. Sätt 
ett basmaterial som de får använda sig av, sen får de själva 
improvisera sina superhjältar. Gör gärna en egen superhjälte 
för att dels vara en del av gruppen och dels visa barnen 
någon typ av förebild hur de kan bygga sin superhjälte. Helt 
fritt skapande kan vara hämmande för vissa barn och de kan 
behöva både begränsningar och inspiration för att komma 
igång med sitt skapande.

Tips på hur figurerna kan se ut:
• Toarullskropp med flörtkulehuvud, garnhår och målad 

kropp.
• De får rita konturer runt sina händer och göra dem till 

superhjältar. 
• Klippa och klistra figurer med hjälp av collageteknik.





5
Nu är det dags att berätta! Blås upp sittplatserna igen och 
dra ut scenen, se till att den lyser - en upplyst plats för att 
individen ska få all uppmärksamhet den vill ha! Släck om ett 
barn inte vill att det lyser. De barn som vill får här chansen att 
berätta om sig själva som superhjältar genom att få frågor 
ställda till sig – både från barngruppen och pedagogen. 

Detta är en övning i att få förverkliga sig själv genom att 
vara någon annan. 

Exempel på frågor att ställa:
• Vad heter du?
• Var kommer du ifrån?
• Hur har du hittat hit?
• Vad har du för superkrafter?
• Har du räddat några andra med dina superkrafter någon 

gång?
• Finns det någonting speciellt du måste äta för att kunna 

få din superkraft?
• Vad har du för kläder?

Uppmuntra gärna de andra barnen att delta i utfrågningen. 
Genom att få svara på frågor så blir barnet som berättar 
direkt ”center of attention”, på så sätt uppmärksammas 
och uppmuntras individen. Kom ihåg positivitet och att 
uppmärksamma även det avvikande! Ingenting är fel eller 
konstigt.





6
Berättardags igen – och improvisation!

Hörni, superhjältar i (gruppens gemensamma namn)! 
Någonting hemskt har hänt… Masken Fnatt har tagit ett 
STORT bett i Krusaren och ni måste tillsammans bygga en 
ny farkost.

• Vad tror ni behövs för att den nya Krusaren ska flyga?
• Hur ska den se ut? Färger, form, någon typ av vingar, 

någonting den kan stå på, fönster osv



7
Pysseldags! Låt barnen bygga en ny farkost där alla får vara 
ansvariga för varsin del.



8
Knyt ihop säcken och räkna upp allting som har hänt, vem 
som har gjort vad, vad de gjort tillsammans. Skicka iväg 
Krumlorna i sin nya farkost och låt dem tacka barnen för 
hjälpen!

Alla barnen ska berömmas för sig prestation och känna att 
de hade en viktig del i samarbetet. Även om barnen utfört 
olika stora uppgifter eller tagit för sig mer eller mindre så ska 
alla bli uppmärksammade som individer.

Hoppas att ni har haft roliga övningar med barnen, så hörs 
vi igen i nästa äventyr...
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Bilaga 4: Stödillustrationer till Rädda Krumlorna!



1. Det här är Krumlorna. De är vilse!



2. De har kraschat med sin farkost som kallas Krusare.

3. De samlar bär i sin Krusare och nu är all mat borta.



4. Och en mask som heter Fnatt är ute efter att äta upp deras Krusare eftersom farkos-
ten är ett mumsigt krusbär.

5. Och den här delen saknas i Krusaren för att den ska kunna flyga - en spinnboll!



6. Nu måste vi hjälpas åt att hitta mat och spinnboll till Krumlorna och vi måsta hindra 
masken Fnatt från att hitta Krusaren. Vi är superhjältar som ska rädda Krumlorna!

Hur ska vi göra för att rädda dem?

7. Nej! Masken Fnatt har ändå lyckats få tag i Krusaren och tagit ett stort bett. Vi måste 
hjälpa Krumlorna att bygga en ny farkost så att de kan komma hem igen!

nam nam nam...

nam nam nam...



8. Krumlorna tackar för all hjälp och kan äntligen få åka hem igen!
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