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Ett särskilt stort TACK till 

förskolepersonalen på de 

förskolor där vi arbetat!!

Forsknings- och 
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Elisabeth Ohlson Wallin
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http://www.normmedvetnarum.se/


Vad har vi gjort?
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Hur är inomhusmiljön är byggd och
utformad i förskolan? Funkar den så
bra som möjligt för att barnens lek
ska bli så inkluderande som möjligt? 

Standarder för förskolebyggen à

12 råd för förskolerum



Normmedveten?

● "Normmedveten" innebär en förståelse av att barns liv 
är fyllda med olika sociala normer, och att designen i 
barndomsmiljön måste spegla en stor acceptans av alla 
slags sociala uttryck, sätt att vara och en bred 
förståelse av barns identitet när det gäller kön, 
etnicitet, religion, ålder och social klass. Miljön 
behöver vara uppmuntrande och flexibel i förhållande 
till rum och platser för alla barn.

● ”Normmedveten” i projektet har kokats ner till att 
leken inte ska begränsas av inomhusrummens 
utformning eller materiella inramning. à Normer 
skapas inte i rum som tillåter flexibla lekar och flexibel 
rörelse mellan rum och platser. 
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Speglas mot ett utdrag av förskolans uppdrag 
(Lpfö 98, rev. 16, Lpfö18)

6

Lek ska vara grunden för barnens vardag

Undervisning i förskolan ska utgå från barnens
intressen och möjligheter till lärande

Förskolan ska vara rolig för alla barn

Förskolan har ett likvärdighetsuppdrag, ett 
uppdrag att värna demokrati

Förskolan ska motverka stereotypa könsroller, 
alla ska få pröva på allt, jämställdhet är målet
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Att lyssna på barnens röster vid 
förändring i förskolan
Om samskapande och designprocesser med barn.

Illustrationer Jennie Schaeffer



● Bakgrund

● Metoden foto-intervju

● Exempel (borttagna i denna version av integritetsskäl) 

● Övning i par



Bakgrund



Barn avfärdas i allmänhet som en resurs för a: 
förstå och formge samhällsprojekt, som .ll 
exempel u2ormningen av förskolor. I sociala 
innova.ons och deltagande designprocesser anses 
alla intressenter i e: projekt vara vik>ga för a= 
förstå och ta itu med komplexa organisatoriska och 
samhälleliga utmaningar.
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Platser för 
barn

Barns 
platser
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Det normkritiska perspektivet hjälper oss att få syn 
på och granska existerande normer. I förskolan 
öppnar arbetet med normer för en breddning av vad 
som ryms inom normen och en större acceptans för 
variation. 

Vi har utifrån barnen, som experter på deras egen 
miljö, fått syn på existerande normer.  Det har gett 
inflytande på nästa steg – det normkreativa steget: 
handlingen.  Vi har låtit barnens erfarenheter 
påverka formgivningen. 



Metoden foto-intervju



Foto-intervjuer

• Introduktion med hela 
barngruppen

• visa kamera, uppdrag 
1,2 och 3

• samtal om bilderna
• analys och 

designarbete utifrån 
materialet



På förskolan introducerades intervjun som 
tre olika uppdrag

- Nu får du ett uppdrag: Kan du fotografera en plats här på förskolan 
där du gillar att vara eller leka?

Efter att vi tagit bilden kan vi sitta här (något tyst plats) i lugn och 
prata om vilken plats du fotograferade och varför gillar du att leka 
där.

- Nu får du ett nytt uppdrag: kan du ta ett fotografi av en plats här på 
förskolan där du nästan aldrig är? 

- Nu får du ett tredje uppdrag, kan du ta ett fotografi av en plats här 
på förskolan där du inte gillar att vara? 



184 bilder och över 8 timmar intervjumaterial. Berättelserna kring
bilderna pekade på två teman:
Gränser baserat på genus

Gränser mellan barns platser och platser för barn 

.

Illustrationer Jennie Schaeffer



Övning



Ta e: foto (eller hi:a en bild av) 
något som ger dig arbetsglädje? 
1 min



Berä:a, vad har du fotograferat?
-Berä:a mer? 
-Spegla 
1 min, byt



Tack!
Kontakt: jennie.andersson.schaeffer@regionvastmanland.se

Jennie Schaeffer
Affilierad forskare Mälardalens högskola
Länsmuseichef Västmanlands läns museum

mailto:jennie.andersson.schaeffer@regionvastmanland.se


Hur syns genus och
normer i rummen?
Mia Heikkilä, mia.heikkila@mdh.se
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Resultat från videoinspelningar före ändringar i 

rummen

● Borden får en väldigt fixerande inverkan på leken. Stora 
bord blir till ”sittlek”, ”pyssel” på motsvarande sätt som 
färdiga leksaker?

● Fri lek skapar mer könsuppdelad lek?, men högt 
lekkompetenta barn

● Behöver leken bli tillräckligt lång för att bidra till lärande? 
Korta, hoppiga lekar är stressande för barnen? Rummen 
behöver, tillsammans med hur verksamheten är 
organiserad, ge barnen möjlighet till meningsskapande 
lekaktiviteter och handlingsalternativ

● Stort fokus på ordning o reda bland sakerna
● Flickor tenderar att vara mest där pedagoger är
● Stort leksaksfokus bidrar till disciplinering, fysiskt 

stillasittande lek och tendenser till könsuppdelad lek

à Leken behöver vara flexibel i plats och rum för att kunna 
bidra till en mer jämställd, jämlik och maktbalanserad lek. 



Två centrala exempel 
gällande rummen

●Köket
●Lägenheten

●Maskeradhörnan
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Hur ville vi skapa 
ombyggnationen? 
● Ta bort de olika gränserna som vi sett
● Mer fokus på möbler än fysiska väggar
● Skapa flexibilitet i rummen genom neutrala möbler 

och öppen placering av kodade möbler

Vad såg vi när vi gjort det?
àBarnens lekar blev mer rörliga med mindre 

leksaksfokus
àLekarna fick ett flöde mellan rum och material
àBåde barn kunde lättare komma in i leken och gå ut ur 

leken
àInget specifikt fokus på genus i leken
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