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På rymmen – jagad av mamma polis!
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av författaren Jonna Kilstam och illustratören Johanna Arpiainen

FRÅGOR OM KÖNSROLLER, KLÄDER OCH
INKLUDERING
1. Det lilla syskonet blir väckt av sin storebror. Vem väcker dig på
morgonen? Väcker du någon?
2. Storebror väljer rymmarkläder. En mjuk och skön tröja, och
rymmarbyxor med knän som är lätta att böja. Hjälper någon dig att
välja dina kläder innan förskolan? Eller väljer du själv? Vad kan vara bra
med att någon hjälper? Vad kan vara bra med att välja själv, tror du?
3. Lilla syskonet älskar sina blommiga hängselbyxor. Har du ett plagg som tycker speciellt mycket om?
Vad gillar du med det?
4. Storebrorsan hjälper det lilla syskonet att äta en tyst frukost under bordet och ta sig igenom hinder i
vardagsrummet. Känner du någon som är lika påhittig som storebrorsan? Vem är det? Vad brukar ni hitta
på för äventyr?
5. Barnens mamma är polis. Hon har jobbat natt så storebror får lämna vid förskolan. Vet du några
andra jobb där en jobbar på natten? Vad kan vara roligt att jobba på natten? Vad kan vara tråkigt?
6. Mamma polis har sin uniform. Känner du någon mamma som är polis? Skulle du vilja vara polis?
Känner du någon som har en uniform i sitt jobb?
7. Förskolepedagogen hälsar det lilla syskonet välkommen när de äntligen
är framme vid förskolan! Vem säger godmorgon till dig på morgonen?

”Förskola
n ska ge
möjlighe
barnen
t att
uppfattnin utveckla en posi
tiv
g om sig
lärande
själva so
och skap
m
ande ind
Därför sk
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a
att upptä barnen få möjlig er.
cka och
heter
fö
rundras,
och utfo
pröva
rska sam
t
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alta olika tillägna sig
kunskap
er och
erfarenh
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OLIKA förlag – utbildning – kommunikation

Ut med stereotyper – in med möjligheter!
www.olika.nu

Köp boken och ladda ner
handledningen på www.olika.nu
.

FRÅGOR OM VARDAG, FANTASI OCH LEK
1. Storebrorsan smyger försiktigt ut i huset för att se till att inte väcka vakten. Lilla syskonet hänger på.
Brukar du smyga på morgonen för att inte väcka någon i ditt hem? Har du knep för att vara så tyst som möjligt?
2. Barnen leker rymning och att mamma och vakten jagar dem. Vad brukar du hitta på för lekar?
3. För att det ska bli ett äventyr att ta sig till frukosten bygger de en hinderbana. Fundera på vägen som du tar
till förskolan, finns det något hinder längs med den? Finns det något du måste ta dig över för att komma fram?
4. Ibland kan en tycka att saker är så tråkigt att
en vill rymma ifrån dem. Har du känt att du
vill rymma någon gång? Varför ville du det?
5. Storebrorsan och det lilla syskonet busar i
vardagsrummet, de bygger koja och tar sig över
hinder. Har du byggt en koja någon gång?
Var byggde du den? Vad byggde du den av?
6. Tycker du något som du måste göra är
tråkigt? Har du försökt göra så att det blir
kul istället? Hur gjorde du då?
7. När de kommer till förskolan frågar
förskolepedagogen om de vill leka mataffär.
Brukar ni leka mataffär? Vad brukar ni sälja då?

OM YRKEN
Sverige är ett av världens mest segregerade länder när
det kommer till kön och yrken. En anledning till det, är att
en del yrken i andra länder utförs obetalt av kvinnor, som
barnomsorg och äldreomsorg. Vilka yrken vi väljer beror
på många saker, men en viktig ingrediens handlar om
förebilder. Om du bara ser kvinnor i omsorgsyrken är det
svårare för den som identifierar sig som pojke att tänka att
det är en möjlig framtid. På samma sätt är det lätt hänt att
tänka att en polis är samma sak som en man om du bara
ser män som är det. Socioekonomi och ekonomiska resurser
spelar också in i vilka framtidsdrömmar du skapar dig.
Om dina föräldrar är läkare kanske du missar möjligheten
att bli sjuksköterska om det egentligen är en yrkesroll som
passar dig bättre. I den här boken ser vi en mamma som
är polis och en storebror som är omhändertagande och
kreativ. På så vis får det lilla barnet förebilder som utmanar
traditionella könsroller och yrkesroller.

OM KÖNSTILLHÖRIGHET OCH IDENTIFIKATION
Böcker är en källa till inspiration och väcker både
fantasi och tankar. En av barnböckernas roll
är att erbjuda identifikation, eller som Svenska
Barnboksakademin uttrycker det: ”Boken hjälper oss
att förstå oss själva. Det stärker vår självkänsla att
upptäcka att det finns andra som tänker och känner
som vi.” Då könstillhörighet är en så relevant aspekt i
vårt samhälle blir det en stark identifikationsfaktor. I På
rymmen - jagad av mamma polis! är storebror en kille
som är vårdande och omhändertagande och mamma
är en kvinna som är polis. Det här är ett sätt att bryta
traditionella förväntningar om vem som kan vara vad.
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Vill du veta mer
om jämställdhet och
normkreativitet?
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Läs mer och boka vår
populära utbildningar
på olika.nu/utbildning!

