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Till	  Dig	  som	  pedagog	  

	  

Tack	  för	  att	  Du	  valt	  att	  göra	  detta	  viktiga	  arbete!	  

	  

”Love	   –	   en	   obegränsad	   show	   om	   våra	   möjligheter”	   är	   en	   föreställning	   om	   genus,	  

jämställdhet	   och	   identitet.	   Inför	   föreställningen	   har	   Unga	   Scenkompaniet	   diskuterat	   med	  

och	  observerat	  barn	  i	  målgruppsåldern	  4-‐7	  år.	  Föreställningen	  baseras	  delvis	  på	  barns	  egna	  

berättelser,	   tankar	   och	  upplevelser.	   Syftet	  med	  pjäsen	   är	   att	   belysa,	   ifrågasätta	   och	   väcka	  

diskussion	   kring	   traditionella	   könsroller	   och	   normer,	   och	   genom	   detta	   ge	   barnen	   större	  

valmöjligheter.	  Med	  föreställningen	  och	  detta	  pedagogiska	  material,	  vill	  vi	  stöda	  Er	  i	  arbetet	  

med	  dessa	  frågor.	  	  

	  

Det	  pedagogiska	  materialet	  skall	  tillsammans	  med	  föreställningen	  ses	  som	  en	  helhet.	  

Bekanta	  Dig	  grundligt	  med	  materialet	  innan	  Du	  påbörjar	  arbetet	  tillsammans	  med	  barnen.	  	  

Fundera	  även	  över	  Dina	  egna	  erfarenheter	  och	  Ditt	  förhållningssätt	  till	  tematiken.	  Detta	  

kommer	  att	  färga	  Ditt	  sätt	  att	  se	  på	  och	  prata	  om	  temat.	  	  

	  

Materialet	  är	  indelat	  i	  ett	  för-‐	  och	  efterarbete,	  men	  innehåller	  även	  fakta	  och	  information	  

som	  Du	  som	  lärare	  kan	  behöva.	  Förarbetet	  kan	  göras	  sporadiskt	  inför	  föreställningen,	  men	  vi	  

rekommenderar	  att	  efterarbetet	  påbörjas	  samma	  dag	  som	  barnen	  har	  sett	  föreställningen.	  	  

Ni	  kan	  välja	  att	  göra	  hela	  materialet	  eller	  valda	  delar.	  

	  

Syftet	  med	  det	  pedagogiska	  materialet	  är	  att	  publiken	  skall	  få	  en	  fördjupad,	  konstnärlig	  

upplevelse	  genom	  att	  erbjudas	  förberedelser	  inför	  föreställningen	  och	  möjlighet	  att	  

bearbeta	  intrycken	  efteråt.	  Materialet	  är	  uppbyggt	  så	  att	  Ni	  själva	  kan	  välja	  vilka	  uppgifter	  Ni	  

gör	  och	  väljer	  att	  fördjupa	  Er	  i	  tillsammans	  med	  barnen.	  Innan	  Ni	  börjar	  är	  det	  viktigt	  att	  

klargöra	  för	  barnen	  att	  det	  inte	  finns	  något	  ”rätt”	  eller	  ”fel”	  när	  man	  pratar	  om	  en	  

teaterupplevelse.	  	  

	  

Tack	  för	  samarbetet	  och	  lycka	  till!	  

	  



Om	  Unga	  Scenkompaniet	  

	  

Unga	  Scenkompaniet	  är	  en	  turnernade,	  fri	  teatergrupp	  med	  barn-‐	  och	  ungdomsperspektivet	  

i	  fokus.	  Som	  konstnärliga	  ledare	  fungerar	  Annika	  Åman	  och	  Alexandra	  Mangs.	  Teatern	  

grundades	  år	  2012	  i	  Vasa,	  Finland.	  

Unga	  Scenkompaniet	  värnar	  om	  de	  ungas	  röst	  i	  samhället	  och	  vill	  med	  sin	  teaterkonst	  

utmana	  den	  rådande	  barnkulturen.	  Genom	  att	  ständigt	  vara	  i	  närkontakt	  och	  växelverkan	  

med	  sin	  publik,	  erbjuder	  Unga	  Scenkompaniet	  den	  mest	  angelägna	  teaterkonsten	  för	  barn	  

och	  unga.	  

Föreställningen	  “Love	  -‐	  en	  obegränsad	  show	  om	  våra	  möjligheter”	  är	  skriven	  av	  Alexandra	  

Mangs,	  som	  även	  står	  för	  regin.	  På	  scenen	  står	  Annika	  Åman	  och	  Alexandra	  Häggman.	  

	  

	  

	  



ÖVNINGAR	  ATT	  GÖRA	  FÖRE	  FÖRESTÄLLNINGEN	  	  	  

	  

Om	  föreställningen	  (Läs	  detta	  för	  barnen!)	  

(Love	  uttalas	  lo:ve)	  	  

”Love	  –	  en	  obegränsad	  show	  om	  våra	  möjligheter”	  är	  en	  teaterföreställning	  om	  ett	  barn,	  
om	  alla	  barn	  och	  alla	  vuxna,	  om	  ett	  barn	  som	  heter	  Love,	  som	  vill	  vara	  på	  hundratusen	  olika	  
sätt	  och	  som	  har	  hundratusen	  olika	  möjligheter.	  ”Love”	  är	  en	  föreställning	  om	  vem	  vi	  är,	  om	  
att	  få	  vara	  sig	  själv,	  om	  att	  vi	  kan	  bli	  vad	  som	  helst.	  ”Love”	  är	  en	  föreställning	  där	  allt	  är	  
möjligt.	  Vem	  har	  sagt	  att	  Barbie	  inte	  skulle	  kunna	  vara	  en	  bergsklättrare	  som	  räddar	  världen	  
från	  dummisar?	  Vem	  har	  bestämt	  att	  det	  inte	  är	  Trollfar	  som	  har	  lagt	  de	  elva	  små	  trollen?	  
Och	  visst	  kan	  Spiderman	  baka	  chokladmuffins	  och	  bjuda	  till	  sina	  barn?	  

I	  föreställningen	  kommer	  Ni	  att	  få	  möta	  ett	  barn	  som	  heter	  Love,	  ett	  lejon,	  en	  
djungelupptäckare,	  en	  professor,	  en	  leksakschef	  och	  andra	  vuxna	  som	  tror	  att	  de	  vet	  hur	  det	  
skall	  gå	  till…	  

	  

Värderingsövning:	  Byta	  platser	  	  

Alla	  sitter	  på	  stolar	  i	  en	  ring.	  Det	  finns	  en	  ledig	  stol.	  Barnen	  skall	  ta	  ställning	  till	  frågor	  och	  
påståenden.	  Om	  de	  svarar	  ja	  skall	  de	  byta	  plats,	  om	  de	  svarar	  nej,	  skall	  de	  sitta	  kvar	  på	  sin	  
stol.	  Uppmana	  barnen	  att	  tänka	  själva	  och	  inte	  kommentera	  varandra	  eller	  prata	  under	  
övningen.	  Ledaren	  sitter	  med	  i	  ringen	  och	  läser	  påståendena,	  men	  byter	  inte	  själv	  plats.	  	  	  	  
	  

	   Jag	  går	  i	  dagis/förskola/skola	  
	   Jag	  tycker	  om	  godis	  
	   Jag	  har	  ett	  husdjur	  
	   Jag	  är	  hjälpsam	  
	   Jag	  är	  stökig	  
	   Jag	  är	  bra	  på	  att	  lösa	  mysterier	  
	   Jag	  tycker	  om	  att	  pyssla	  
	   Jag	  är	  stark	  
	   Jag	  är	  modig	  
	   Jag	  brukar	  ha	  nagellack	  
	   Jag	  tycker	  om	  att	  leka	  med	  dockor	  
	   Jag	  tycker	  om	  att	  leka	  med	  lego	  
	   Jag	  tycker	  om	  att	  leka	  med	  bilar	  
	   Jag	  har	  bra	  fantasi	  
	   Jag	  har	  lätt	  för	  att	  visa	  mina	  känslor	  	  
	   Jag	  har	  blivit	  orättvist	  behandlad	  på	  grund	  av	  vem	  jag	  är	  
	   	  



Diskussion:	  Ord	  och	  begrepp	  

Diskutera	  följande	  ord	  och	  begrepp	  med	  barnen	  och	  beskriv	  hur	  de	  kan	  användas.	  

	  

	   Jämställdhet	  
	   Begrepp	  som	  innebär	  att	  alla	  personer	  har	  samma	  rättigheter,	  skyldigheter	  och	  
	   möjligheter	  inom	  livets	  alla	  områden.	  
	  
	   Genus	  
	   De	  förväntningar	  som	  finns	  på	  personer,	  som	  utgår	  från	  deras	  biologiska	  kön,	  
	   gällande	  exempelvis	  kläder,	  intressen,	  agerande	  och	  utseende.	  Ett	  annat	  ord	  för	  
	   detta	  kan	  vara	  socialt	  kön.	  
	  
	   Identitet	  
	   Begreppet	  identitet	  är	  synonymt	  med	  ordet	  självbild	  och	  handlar	  om	  hur	  
	   människor	  uppfattar	  sig	  själva.	  

	   Hen	  
	   Subjektsform	  av	  ett	  könsneutralt	  pronomen	  (motsvarar	  språkligt	  han	  eller	  hon)	  

	   Könsneutralitet	  
	   Könsneutralitet	  används	  när	  ord	  och	  företeelser	  inte	  förutsätts	  gälla	  ett	  	  särskilt	  kön.	  

	   Könsidentitet	  
	   En	  persons	  självupplevda	  kön,	  det	  personen	  själv	  definierar	  sig	  som.	  
	  
	   Normer	  	  
	   Oskrivna	  och	  ofta	  outtalade	  regler,	  förväntningar	  och	  ideal	  som	  beskriver	  vad	  som	  
	   anses	  vara	  önskvärt,	  fördelaktigt	  och	  eftersträvansvärt	  och	  vad	  som	  inte	  är	  det.	  
	   Dessa	  normer	  är	  föränderliga	  över	  tid,	  de	  är	  plats	  och	  situationsbaserade	  och	  har	  
	   ofta	  en	  stark	  koppling	  till	  makt.	  
	  
	   Könsbundna	  förväntningar	  
	   De	  förväntningar	  som	  ställs	  på	  en	  person	  utgående	  från	  hens	  kön,	  exempelvis	  
	   intressen	  och	  yrkesval.	  
	  

	  

Rituppgift:	  Identitet	  
	  
Börja	  med	  att	  läsa	  följande	  textutdrag	  för	  barnen:	  

”Det	  var	  en	  gång	  ett	  barn	  som	  hette	  Love.	  Love	  funderade	  väldigt	  mycket	  på	  vem	  hen	  var.	  
Love	  visste	  att	  Love	  hette	  Love.	  Love	  visste	  att	  Love	  tyckte	  om	  att	  gunga	  och	  att	  cykla.	  Love	  
visste	  att	  Love	  hade	  två	  mammor	  och	  en	  syster.	  Love	  tyckte	  om	  regnbågar	  och	  om	  saft,	  och	  
om	  hundar,	  ninjor	  och	  guldfiskar,	  om	  att	  leka	  drake	  och	  om	  att	  leka	  med	  dockor.	  	  
-‐	  Hur	  vet	  Du	  vem	  du	  är?”	  



à	  Be	  barnen	  fundera	  över	  vem	  de	  är	  och	  HUR	  de	  vet	  vem	  de	  är.	  
à	  Låt	  barnen	  rita	  sig	  själva	  utgående	  från	  dessa	  frågor.	  
à	  Låt	  barnen	  presentera	  sina	  teckningar	  för	  varandra.	  

	  

Läsuppgift:	  Böcker	  

Hurudana	  böcker	  har	  Ni	  på	  ert	  daghem?	  Välj	  en	  som	  barnen	  tycker	  om,	  alternativt	  en	  bok	  
med	  stereotypa	  könsroller.	  	  

	  àLäs	  boken	  för	  barnen	  och	  byt	  kön	  på	  karaktärerna.	  	  
à	  Vad	  händer?	  Förändras	  berättelsen?	  Om;	  Varför?	  Diskutera	  tillsammans	  med	  barnen.	  

	   	  

Efter	  detta	  går	  Ni	  och	  ser	  föreställningen	  ”Love	  –	  en	  obegränsad	  show	  om	  våra	  möjligheter”	  
som	  visas	  på	  Ert	  daghem/Er	  förskola/skola.	  Föreställningen	  är	  ca	  50	  minuter	  lång.	  För-‐	  och	  
efterarbetet	  skall	  med	  fördel	  göras	  inom	  loppet	  av	  några	  veckor	  och	  gärna	  så	  snart	  som	  
möjligt	  efter	  att	  ni	  sett	  pjäsen.	  	  	  	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

ÖVNINGAR	  ATT	  GÖRA	  EFTER	  FÖRESTÄLLNINGEN	  	  	  	  

	  

Minnesrunda	  efter	  föreställningen:	  starkaste	  minnet	  

Sitt	  gärna	  i	  en	  ring.	  Låt	  barnen	  blunda	  och	  tänka	  på	  föreställningen.	  Be	  dem	  berätta	  för	  
varandra	  om	  sitt	  starkaste	  minne.	  Här	  blir	  det	  tydligt	  hur	  olika	  man	  kan	  uppfatta	  samma	  
föreställning.	  Kom	  ihåg	  att	  påpeka	  detta	  innan	  övningen.	  

Fortsätt	  sedan	  med	  ledda	  frågor.	  Det	  finns	  inga	  rätta	  svar	  på	  frågorna,	  utan	  det	  viktiga	  är	  att	  
barnen	  får	  ge	  uttryck	  för	  sina	  tankar,	  känslor	  och	  minnen	  från	  föreställningen.	  Nedan	  följer	  
exempel	  på	  frågor	  som	  Du	  som	  ledare	  kan	  ställa:	  	  	  

	   Hur	  såg	  scenbilden	  ut?	  
	   Vem	  var	  Love?	  
	   Berätta	  om	  skådespelarnas	  kläder!	  
	   Varför	  bytte	  skådespelarna	  kläder?	  
	   Vilka	  olika	  karaktärer	  såg	  du	  i	  pjäsen?	  
	   Fanns	  det	  saker	  som	  Love	  inte	  fick	  göra?	  Vad?	  Vem	  bestämde	  det?	  
	   Kunde	  du	  känn	  igen	  dig	  i	  pjäsen?	  Berätta!	  	  

à	  Barnen	  kan	  även	  rita	  en	  bild	  av	  det	  starkaste	  minnet	  från	  föreställningen.	  	  	  	  



Värderingsövning:	  Byta	  platser	  	  

Alla	  sitter	  på	  stolar	  i	  en	  ring.	  Det	  finns	  en	  ledig	  stol.	  Barnen	  skall	  ta	  ställning	  till	  frågor	  och	  
påståenden.	  Om	  de	  svarar	  ja	  skall	  de	  byta	  plats,	  om	  de	  svarar	  nej,	  skall	  de	  sitta	  kvar	  på	  sin	  
stol.	  Uppmana	  barnen	  att	  tänka	  själva	  och	  inte	  kommentera	  varandra	  eller	  prata	  under	  
övningen.	  Ledaren	  sitter	  med	  i	  ringen	  och	  läser	  påståendena,	  men	  byter	  inte	  själv	  plats.	  	  	  	  

	   	  
	   Jag	  tycker	  om	  grönsaker	  
	   Jag	  har	  syskon	  
	   Jag	  är	  hjälpsam	  
	   Jag	  är	  stökig	  
	   Jag	  tycker	  om	  att	  uppfinna	  
	   Alla	  kan	  ha	  nagellack	  
	   Det	  finns	  skilda	  pojk-‐	  och	  flickleksaker	  
	   Fantasi	  är	  viktigt	  
	   Jag	  känner	  någon	  som	  har	  blivit	  retad	  för	  något	  
	   Det	  finns	  regler	  för	  hur	  vi	  ska	  vara	  
	   Det	  är	  viktigt	  att	  följa	  regler	  
	   Jag	  har	  blivit	  orättvist	  behandlad	  på	  grund	  av	  vem	  jag	  är	  	  
	   Jag	  kan	  bli	  vad	  jag	  vill	  
	   Jag	  behandlar	  alla	  lika	  
	   På	  mitt	  dagis/min	  förskola/skola	  behandlas	  alla	  lika	  
	   Jag	  tycker	  att	  alla	  ska	  få	  vara	  så	  som	  de	  är	  
	  	  

	  

Fantasiövning:	  Leksaker	  

Läs	  följande	  textutdrag	  för	  barnen:	  

”Om	  man	  använder	  sin	  fantasi	  kan	  alla	  leksaker	  göra	  precis	  vad	  som	  helst.	  En	  båt	  kan	  flyga,	  
en	  Barbie	  kan	  vara	  en	  bergsklättrare	  och	  rädda	  världen	  från	  dummisar	  och	  Spiderman	  kan	  
baka	  chokladmuffins	  som	  han	  bjuder	  till	  sina	  barn.	  Och	  den	  här	  legogubben	  är	  en	  
actiongubbe	  som	  det	  kommer	  eld	  från	  när	  den	  springer	  fort	  och	  som	  sen	  kan	  släcka	  elden	  för	  
att	  hon	  är	  en	  brandman!”	  

Samla	  leksaker	  som	  ni	  har	  på	  Ert	  daghem.	  Låt	  barnen	  fundera	  vilka	  alla	  möjligheter	  en	  leksak	  
har.	  Vad	  kan	  leksaken	  göra	  och	  på	  vilka	  olika	  sätt	  kan	  man	  leka	  med	  den?	  

à	  Diskutera	  vidare:	  Hur	  marknadsförs	  leksaker?	  Vilka	  är	  barnens	  erfarenheter	  av	  reklam	  
och	  butikshyllornas	  indelning	  av	  leksaker?	  

	  

	  



Rörelseövning:	  Färger	  
	  

Använd	  gärna	  musik	  ur	  föreställningen	  (se	  ”Musiktips”	  längre	  fram	  i	  kompendiet).	  Låt	  
barnen	  röra	  sig	  fritt	  i	  rummet	  så	  som	  de	  själva	  uppfattar	  följande	  färger:	  

	  

	   Gul	  
	   Silver	  
	   Brun	  
	   Röd	  
	   Grå	  
	   Blå	  
	   Rosa	  
	   Svart	  
	   Orange	  
	   Grön	  
	   Vit	  
	   Lila	  

	  

Musikövning:	  Sånger	  

I	  en	  scen	  i	  föreställningen	  byter	  skådespelarna	  Annika	  och	  Alexandra	  kön	  på	  karaktärerna	  i	  
traditionella	  barnsånger,	  exempelvis	  När	  Trollmor	  har	  lagt	  de	  elva	  små	  trollen,	  Björnen	  sover,	  
Bä	  bä	  vita	  lamm,	  Ekorrn	  satt	  i	  granen.	  

à	  Fundera	  på	  vilka	  sånger	  Ni	  brukar	  sjunga	  på	  Ert	  daghem/Er	  förskola/skola.	  
à	  Vilka	  sånger	  finns	  i	  Era	  sångböcker?	  Vilka	  sånger	  brukar	  sjungas	  vid	  högtider?	  
à	  Finns	  det	  könsbestämda	  karaktärer	  i	  sångtexten?	  
à	  Hur	  skulle	  sången	  låta	  om	  ni	  byter	  kön	  på	  karaktären/karaktärerna?	  Testa	  och	  sjung	  
tillsammans!	  

	  

Dramaövning:	  Miniscen	  

Läs	  scenen	  ”Könspolis	  och	  framtida	  yrken”	  för	  barnen	  (Se	  bilaga	  nr.	  2)	  
Dela	  in	  barnen	  i	  par.	  Varje	  par	  övar	  först	  scenen	  och	  spelar	  sedan	  upp	  den	  för	  varandra.	  

à	  Vidareutveckla:	  Låt	  barnen	  hitta	  på	  liknande	  scener	  med	  Love	  och	  en	  vuxen.	  

	  

Collageuppgift:	  Drömvärld	  

Läs	  följande	  textutdrag	  för	  barnen:	  



“I	  min	  drömvärld	  skulle	  vi	  lyssna	  på	  alla	  barn,	  vi	  skulle	  se	  alla	  barn	  och	  bry	  oss	  om	  dem.	  I	  min	  
drömvärld	  skulle	  man	  få	  betalt	  för	  vänliga	  handlingar.	  I	  min	  drömvärld	  skulle	  det	  växa	  
blommor	  överallt.	  I	  min	  drömvärld	  skulle	  alla	  prata	  sitt	  eget	  språk	  och	  alla	  skulle	  förstå	  
varandra	  ändå.	  I	  min	  drömvärld	  skulle	  alla	  vara	  hjältar	  och	  samtidigt	  bjuda	  sina	  vänner	  på	  te.	   

I	  min	  drömvärld	  skulle	  det	  inte	  behövs	  olika	  ord	  för	  att	  beskriva	  saker,	  för	  alla	  skulle	  förstå	  
varandra	  också	  utan	  en	  massa	  beskrivningar.	  I	  min	  drömvärld	  skulle	  orden	  istället	  användas	  
till	  att	  skapa	  spännande	  berättelser,	  ingen	  skulle	  behöva	  använda	  orden	  för	  tråkiga	  saker	  
som	  att	  placera	  människor	  i	  olika	  fack	  eller	  trånga	  könsroller.	  I	  min	  drömvärld	  skulle	  alla	  vara	  
jämställda	  och	  behandla	  varandra	  olika.	  ”Varför	  skulle	  någon	  vilja	  trycka	  in	  någon	  annan	  i	  en	  
mall?”	  skulle	  alla	  fråga.	  Och	  ingen	  skulle	  ha	  ett	  svar	  på	  det	  för	  det	  skulle	  vara	  en	  så	  konstig	  
sak	  att	  fråga,	  så	  alla	  skulle	  strunta	  i	  det	  och	  gå	  vidare	  i	  sina	  liv.”	  
	  

Låt	  barnen	  skapa	  sin	  egen	  drömvärld	  genom	  att	  göra	  ett	  så	  kallat	  collage.	  Ni	  kan	  rita,	  måla,	  

använda	  urklipp,	  naturmaterial	  m.m.	  Presentera	  Era	  drömvärldar	  för	  varandra! 

 

Musiktips!	  ♪	  	  

”You're	  never	  fully	  dressed	  without	  a	  smile”	  -‐	  	  Sia	  
”Let	  it	  go”	  -‐	  Idina	  Menzel	  
”Resta	  Con	  Me”	  -‐	  	  Ludovico	  Einaudi	  &	  Marco	  Decimo	  
Fly	  -‐	  Ludovico	  Einaudi	  
Tarkenee	  –	  JVG	  
Mission	  Impossible	  –	  Lalo	  Schifrin	  
The	  Script	  -‐	  Hall	  of	  fame	  
	  

Litteraturtips	  för	  Dig	  som	  pedagog	  
	  

”Ge	  ditt	  barn	  hundra	  möjligheter	  istället	  för	  två”-‐	  Kristina	  Henkel	  och	  Marie	  Tomisic	  (Olika	  
förlag,	  2009)	  

”Gustav	  får	  visst	  sitta	  i	  tjejsoffan!	  Etik	  och	  genus	  i	  förskolebarns	  världar”	  –	  Eva	  Johansson	  
(Liber,	  2008)	  

”Genus,	  medier	  och	  masskultur”	  –	  Linda	  Fagerström	  och	  Maria	  Nilsson	  (Gleerup,	  2008)	  

”Lärande	  och	  jämställdhet	  i	  förskola	  och	  skola”	  -‐	  Mia	  Heikkilä	  (Liber,	  2015)	  

”Modiga	  prinsessor	  och	  ömsinta	  killar,	  genusmedveten	  pedagogik	  i	  praktiken”	  –	  Britta	  
Olofsson	  (Lärarförbundets	  förlag,	  2007)	  

Länkar	  

http://www.jamstalldhet.se	  



BILAGA	  1	  

	  
FRÅGOR	  ATT	  FUNDERA	  ÖVER	  FÖR	  EN	  PEDAGOG	  I	  OLIKA	  SITUATIONER	  
	  
(PRINTA	  GÄRNA	  UT	  DETTA	  OCH	  DISKUTERA	  TILLSAMMANS	  I	  PERSONALEN!)	  

	  
När	  barnet	  kommer:	  
Hur	  bemöter	  du	  flickor	  respektive	  pojkar?	  Får	  du	  ögonkontakt	  med	  alla?	  Vilka	  barn	  
berör	  du?	  Vad	  pratar	  du	  om	  med	  barnen	  om?	  Kommenterar	  du	  utseende,	  klädsel	  mm.	  
lika	  mycket	  till	  pojkar	  och	  flickor?	  Hur	  är	  din	  kroppshållning	  och	  ditt	  tonläge?	  Vänder	  
du	  dig	  till	  mamma	  och	  pappa	  i	  lika	  stor	  utsträckning?	  I	  vilka	  frågor	  vänder	  du	  dig	  till	  
mamma	  och	  vilka	  till	  pappa?	  
	  
Vid	  matbordet:	  
Hur	  är	  barnen	  placerade?	  Är	  det	  med	  utgångspunkt	  från	  barnens	  behov	  eller	  ditt	  
eget	  behov?	  Ger	  du	  något	  barn	  platsen	  som	  hjälppedagog?	  Kommer	  alla	  barn	  tll	  
tals?	  Vilka	  /vilket	  barn	  pratar?	  Vilka	  /	  vilket	  barn	  får	  tillsägelser?	  Är	  flickor	  eller	  
pojkar	  mer	  hjälp-‐	  och	  ordningsamma?	  Använder	  flickor	  och	  pojkar	  språket	  i	  lika	  stor	  
utsträckning?	  Tillåts	  några	  barn	  avbryta	  när	  du	  samtalar	  med	  andra	  barn?	  
	  
I	  hallen:	  
Vilka	  barn	  hjälper	  du	  först	  vid	  påklädningen?	  Vilka	  barn	  kommer	  först	  ut	  på	  gården	  
och	  hur	  kommer	  det	  sig?	  Får	  flickor	  och	  pojkar	  klä	  av	  sig	  i	  lika	  stor	  utsträckning?	  	  
	  
Vila:	  
Vem	  sitter	  du	  vid,	  de	  som	  ligger	  stilla	  eller	  de	  som	  är	  oroliga?	  Ges	  alla	  barn	  möjlighet	  
till	  avslappning	  och	  avkoppling?	  	  
	  
Lek:	  	  
Var	  och	  med	  vad	  leker	  flickor	  och	  pojkar?	  Vem	  leker	  flickor	  och	  pojkar	  med?	  Hur	  
många	  barn	  samtidigt	  förekommer	  i	  leken?	  Var	  i	  förhållande	  till	  den	  vuxna	  leker	  
flickor	  och	  pojkar?	  Används	  språket	  olika	  i	  flickors	  och	  pojkars	  lek?	  Hur	  löses	  
konflikter?	  Förekommer	  skvaller?	  Hur	  är	  vuxendeltagandet?	  Finns	  lekar	  eller	  
intressen	  som	  du	  ej	  tillåter	  (aktiviteter	  som	  avbryts,	  avleds	  eller	  dämpas)?	  Är	  alla	  
barn	  lika	  trygga	  och	  glada?	  Ges	  alla	  barnen	  samma	  möjligheter	  och	  erfarenheter?	  
Kan	  alla	  barnen	  koncentrera	  sig	  i	  leken?	  Är	  leksaker	  orsak	  till	  konflikter?	  Utvecklar	  
leksakerna	  leken	  eller	  begränsar	  de	  den?	  	  Leker	  och	  gör	  barnen	  nya	  saker?	  
	  
	  
	  



Samling:	  
Vilka	  barn	  ger	  du	  mest	  uppmärksamhet	  genom	  att	  vända	  dig	  till	  och	  titta	  på?	  Vilka	  
barn	  sjunger?	  Finns	  det	  barn	  som	  pratar	  rakt	  ut	  och	  tillåts	  avbryta	  andra	  barn?	  
	  
Övrigt:	  	  
Vilka	  barn	  vänder	  du	  dig	  ofta	  till	  för	  stöd	  och	  förståelse	  när	  det	  är	  rörigt	  och	  oroligt?	  
Förväntar	  du	  dig	  mer	  mognad,	  hjälp	  och	  tålamod	  från	  flickor	  eller	  pojkar?	  Vilken	  
uppmärksamhet	  får	  en	  ängslig	  pojke	  och	  en	  bråkig	  flicka?	  Hade	  reaktionen	  varitt	  
densamma	  om	  det	  varit	  tvärtom?	  
	  
Bekräftelse:	  	  
Vad	  får	  flickor	  och	  pojkar	  uppmärksamhet	  för?	  För	  det	  de	  gör,	  skapar	  och	  pysslar	  
med?	  För	  det	  de	  leker?	  För	  sitt	  utseende?	  För	  att	  de	  är	  lydiga,	  duktiga,	  hjälpsamma?	  
För	  bråk,	  knuffar,	  regelbrott?	  För	  att	  de	  skvallrar?	  För	  sett	  de	  gråter?	  För	  att	  de	  är	  
glada?	  För	  att	  de	  hjälper	  till?	  För	  den	  de	  är,	  sin	  person	  och	  sitt	  egenvärde?	  	  
	  
	  
	  
	  

Ur	  ”Lärande	  och	  jämställdhet	  i	  förskola	  och	  skola”	  
(Mia	  Heikkilä,	  Liber	  2015)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



BILAGA	  2	  

MINISCEN	  
	  
Mellanscen	  4.	  KÖNSPOLIS	  OCH	  FRAMTIDA	  YRKEN	  

	  

	  
Love:	  (frågar	  av	  publiken)	  Vad	  vill	  du	  bli	  när	  du	  blir	  stor?	  	  

(Könspolisen	  Sixten	  kommer	  in.)	  

Love:	  Vet	  ni	  vad	  jag	  ska	  bli?	  Jag	  tänker	  bli	  sjukskötare!	   

Könspolisen	  Sixten:	  Måste	  jag	  än	  en	  gång	  komma	  och	  anmärka	  på	  dethär	  
beteendet?	  Love,	  inte	  ska	  pojkar	  bli	  sjukskötare.	  Du	  kan	  väl	  bli	  doktor	  i	  stället.	   

Love:	  Men	  jag	  vill	  inte	  bli	  doktor,	  jag	  vill	  bli	  sjukskötare.	  

	  
Könspolisen	  Sixten:	  Det	  är	  mycket	  mer	  passande	  att	  du	  blir	  doktor.	  Sikta	  lite	  högre,	  
tjäna	  lite	  mera	  kosing.	  Rattadattadaj.	  

	  
Love:	  Jag	  tänker	  bli	  sjukskötare.	   

Könspolisen	  Sixten:	  (vet	  inte	  vad	  han	  skall	  säga)	  Pyhh,	  jahapp.	  Det	  tror	  jag	  bestämt	  
inte...	   

Love:	  (avbryter)	  Jag	  kan	  bli	  vad	  jag	  vill	  bli	  och	  så	  kan	  jag	  berätta	  vad	  jag	  vill	  bli.	  	  

(Könspolisen	  Sixten	  går	  ut.)	   

Love:	  (till	  publiken)	  Jag	  kan	  bli	  vad	  jag	  vill	  bli	  och	  så	  kan	  jag	  berätta	  vad	  jag	  vill	  bli.	   

	  

	  


