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Abstract

Detta arbete handlar om designprocessen 
bakom ett pedagogiskt arbetsverktyg för 
förskolepersonal. Grundtanken med det 
pedagogiska verktygsbältet är att höja statusen, 
underlätta arbetsdagen och den pedagogiska 
dokumentationen för förskolepersonal. Genom 
intervjuer och observationsstudier kunde jag se 
ett behov hos förskolepersonal av att praktiskt 
kunna organisera och bära med sig det de behövde 
under dagen. Genom att läsa rapporter och 
artiklar fick jag förståelse för att arbetskläder 
har både för- och nackdelar. Arbetskläder ger 
en identitet och möjliggör det positiva med att 
kunna klä av och på sig arbetsdagen, men de kan 
även medföra att personalen blir föremål för de  
stereotypa förväntningar som arbetskläder ger. 
Ett verktygsbälte anpassat för personalens behov 
skulle därför kunna stärka identiteten samtidigt som 
det ger en möjlighet att uttrycka sin personliga stil.

Jag använde mig av enkätundersökningar för att 
bättre förstå vilka produkter förskolepersonal 
ville ha i ett sådant verktygsbälte, samt vilka 
egenskaper bältet skulle ha. Det som framkom var 
att det var viktigt att bältet var smidigt, flexibelt, 
tvättbart och med möjlighet att organisera 
sakerna däri. Jag sydde upp tre funktionella 
prototyper som förskolepersonal fick använda 
under fem arbetsdagar för att se vad de bar med 
sig och vilka lösningar som fungerade bäst. 
Utifrån resultatet av användartester och enkäter 
syddes en slutmodell upp i bävernylon. Denna 
testades i sin tur i förskolan under en dag och både 
testpersonen och hennes kollegor sa att de gärna 
hade velat använda produkten i verksamheten.
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Frågeställning

Under tre år arbetade jag på en förskola 
i Oslo. Jobbet var stressigt, högljutt och 
fyllt av utmaningar. Jag fick ont i ryggen 
och öronen samt var jämt och ständigt 
förkyld - men jag älskade det. När jag 
slog upp dörren till avdelningen på 
morgonen sprang nio småbarn fram till 
mig och ropade mitt namn. Och så fick 
jag kramar. På vilket annat jobb blir man 
bemött på ett sådant sätt? Jag visste 
att jag på något sätt ville återvända till 
förskolan med nya ögon som designer 
för att försöka ge tillbaka något av 
det åren på förskolan hade gett mig. 
 
Som förskollärare är det ditt jobb att 
hantera många utmanande situationer. 
Du ska inge en känsla av trygghet både 
för barn och föräldrar. Du ska vara lugn 
och pedagogisk. Till din hjälp har du 
pedagogisk ryggsäck med expertis och 
kunskap. Den syns bara inte fysiskt. Du 
har nämligen inga arbetskläder som visar 
på detta. Inte som läkarrock och stetoskop 
som skapar en känsla av kunskap och är ett 
tecken lång utbildning. Inget vitt förkläde, 
kockhatt och dyr kockkniv som berättar 
hur du är expert på mat och smaker. Du 
har bara dig själv och dina privata kläder. 

Den moderna läkarrocken blev 
introducerad under 1800-talet som en 
symbol för renlighet och för att visa på att 
läkaryrket gick mot en mer vetenskaplig 
inriktning. Läkarna ville representera sig 
själva som vetenskapsmän, därav de vita 
rockarna. (Prigg, 2014)

Enligt statistik från Skolverket (2013) 
går 83 procent av alla 1–5-åringar idag i 
förskolan. Alltså påverkar förskolemiljön 
och de som arbetar där inte bara de 
flesta av Sveriges barn, utan också  deras 
föräldrar. När verksamheten 1998 fick 
en läroplan bestämdes det att det skulle 
heta förskola istället för daghem eller 
dagis, för att förtydliga verksamhetens 
pedagogiska innehåll. En stor del av 
förskolepersonalens arbete idag handlar 
om dokumentation på olika sätt. Denna 
sker med hjälp av både foto samt 
anteckningar som i  efterhand överförs till 
dator för att på så sätt se till att läroplanen 
följs. Men har personalen verktygen för att 
på ett praktiskt sätt utföra det arbetet? 
På samma sätt som andra yrkesgrupper 
signalerar sin yrkesroll och har praktiska 
arbetskläder för att utföra den borde 
förskolepersonalen ha samma möjlighet. 

Läkarrocken

Bild: Bild föreställande läkare Anita Eshraghi. 

Den moderna läkarrocken blev introducerad under 1800-talet som en symbol för renlighet och 
för att visa på att läkaryrket gick mot en mer vetenskaplig inriktning (Prigg, 2014). Läkarna 
ville representera sig själva som vetenskapsmän, därav de vita rockarna. 
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Bild borttagen av 
upphovsrättsliga skäl



Mitt projekt handlar om att stärka 
förskolepersonalens yrkesroll och att 
underlätta vardagen genom att skapa 
möjlighet för ett pedagogiskt och praktiskt 
verktygsbälte för dem.

För att skapa ett väl anpassat bälte 
har jag undersökt vad de som arbetar i 
förskolan vill ha däri. Detta först genom 
enkäter och workshops, men för att se 
hur de faktiskt använder det har jag även 
skickat ut prototyper att testa på plats. 
Jag har arbetat för att  finna en balans 
mellan att uttycka det pedagogiska 
- att förstärka yrkesrollen, och det 
praktiska - att underlätta vardagen. 
Genom att sy upp prototyper på bälten 
i olika utföranden som jag sedan lånat 
ut till förskolepedagoger och bett dem 
dokumentera hur de använder dem har 
jag fått en djupare insikt i hur de använder 
bältet och vad de väljer att ha i däri.
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Toalettlösningar 

Övre bild: Egen designlösning för förskolan 
Bullerbyn för att förhindra barnen att smälla i 
toalettlocken.

Nedre bild: Toalettbåsen på förskolan Vittra i 
Hammarby Sjöstad.

Inledning 
När jag påbörjade mitt undersökande 
arbete visste jag inte om det var en 
produkt eller tjänst jag ville arbeta 
med. Det enda jag visste var att platsen 
skulle vara förskolan. Min tanke var 
dock att med hjälp av artiklar, intervjuer 
och observationsstudier skulle det så 
småningom visa sig vad som känns 
relevant att arbeta vidare med. Det 
jag upptäckte under mina besök på 
förskolorna var att designen på dem skiljer 
sig väldigt mycket åt, både i rumslighet 
och artefakter. På vissa förskolor fanns 
designrelaterade problem i verksamheten 
som andra förskolor hade löst genom 
att köpa in nyare och mer anpassade 
produkter.

Ett exempel var en förskola som hade 
problem med att barnen smällde i 
toalettlocket på den öppna toaletten.  De 
löste problemet genom att ställa en bänk 
ovanopå för att förhindra aktiviteten. 
Andra förskolor jag besökte med 
modernare inredning var inredda med 
toalettdörrar som vuxna kunde öppna 
både från utsidan och insidan och som 
på ett enklare sätt löste problemet med 
toalettlocken.



Arbetskläder

En gemensam nämnare på förskolorna 
jag besökte var många av de som 
arbetade där påpekade att de  saknade 
ett sätt att praktiskt organisera det de 
behövde bära med sig för dagen. Det 
fanns en del lösningar även för detta. 
Vissa hade sytt egna förkläden med fickor, 
andra hade köpt arbetsbyxor eller egna 
verktygsbälten. Men när jag försökte hitta 
något som var specifikt designat för de 
som arbetar i förskolan fann jag inget.

Under mina observationsstudier mötte 
jag en förskollärare som beskrev det som 
jobbigt att inte ha någonstans att bära 
med sig det hon behövde i vardagen 
på ett mer lättåtkomligt sätt. Hon hade 
funderat på ett verktygsbälte, då en 
gammal kollega till henne haft det. Under 
ett annat besök såg jag en förskollärare 
som hade på sig klassiska arbetsbyxor i 
starkt jeanstyg med många fickor. Efter att 
ha sett många egendesignade lösningar 
på samma problem, bestämde mig för att 
undersöka hur det ser ut med arbetskläder 
i förskolan.

Det finns sällan specifika arbetskläder för 
de som arbetar i förskolan, bortsett från 
overaller och jackor på vissa förskolor. 
I ett förslag i Malmö kommun skriver Iris 
Valgeirsdottir (2016) att arbetskläder i 
förskolan bör vara prioriterat. Hon menar 
att förskolan är ett kvinnodominerat 
yrke som inte behandlas på samma sätt 
som mansdominerade. Hon nämner att 
servicevärdar eller övrig personal från 
gatukontoret inte förväntas arbeta i ur och 
skur i kläder de själva bekostat.

Å andra sidan är inte alla positiva till 
arbetskläder. I en artikel för tidningen 
Förskolan (Nöjd, 2012) berättar 
förskollärare Nicola Barker i en intervju 
om hur hon klär sig på jobbet: ”Det 
viktigaste är att man själv är nöjd med 
sitt val och att barnen får se olikheter 
även inom det området”. Även Ida 
Cronebäck håller med och skulle inte 
vilja ha särskilda arbetskläder på sig 
inomhus. Hon säger att det skulle 
kännas lite som att jobba i en fabrik.  
Martin Therus från samma artikel berättar 
att hans favoritplagg numera är en 
hantverkskilt. Det var Marcus Jahnke 
som 2004 designade den under sina 
studier vid HDK, Högskolan för Design 
och Konsthantverk i Göteborg. Martin 
beskriver vidare hur hans chef fått 
kommentarer från föräldrar gällande 
kilten men att hon försvarat honom genom 
att säga “Olikhet är något som vi bejakar”. 
Han beskriver vidare att anledningen till 
att han använder hantverkskilten är både 
för att den är sval och normbrytande.

I Patrik Kjällgrens (2012) uppsats som 
handlar om konstruerandet av yrkesroller 
genom arbetskläder skriver han att 
arbetskläder kan komma att utgöra en 
form av stereotyp, vilken kommer att 
delas med omgivningen och på så sätt 
skapa en kollektiv identitet. Han beskriver 
vidare hur de intervjuade fann att 
kläderna skapade en identifikation med 
yrkesrollen och att de istället för att stå 
där som privatpersoner kunde agera som 
organisationens ansikte. Han beskriver 
hur respondenterna säger att de använder 
sig av kläderna för att koppla på och av 
yrkesrollen. Att klädbytet blir ett sätt att 
inte låta jobbet gå ut över privatlivet.  
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”Jag skulle inte vilja ha speciella 
arbetskläder på mig. Det skulle 
kännas lite som att jobba i en 
fabrik” Anna Thunberg

”Det viktigaste är att man själv är 
nöjd med sitt val och att barnen får 
se olikheter även inom det områ-
det” Ida Cronebäck

”Det var när jag var på Kulturhuset 
här i Stockholm som jag såg kilten 
för första gången, som bars av både 
manlig och kvinnlig personal. Jag 
tyckte den var häftig.”
Markus Thereus
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2. INSKOLNING 3. AV/PÅKLÄDNING

4. MÅLTIDEN 6. SKÖTBORDET5. SPRÅKINLÄRNING

HUR KAN JAG GENOM DESIGN FÖRBÄTTRA FÖRSKOLEMILJÖN?

STRESSIG MILJÖ/LÄRANDE MILJÖ

OERGONOMISKA LYFTÖKAT ANTAL BARN MED ANNAT 
MODERSMÅL ÄN SVENSKA

HÖG LJUD OCH STRESSNIVÅ

DÅLIG KOMMUNIKATION MELLAN 
FÖRÄLDRAR OCH FÖRSKOLEPERSONAL

1. ARBETSKLÄDER
INGA NUVARANDE
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PROBLEMOMRÅDEN



Analys

Min analys är att arbetskläder verkar 
ha både  för- och nackdelar. Å ena sidan 
kan de vara ett sätt att klä på och av sig 
arbetsdagen och signalera kompetens, 
men samtidigt för de med sig förväntningar 
och kan lätt  bidra till stereotypa 
uppfattningar av olika individer baserat 
på deras yrkesgrupp. Som Nicola Barker 
beskrev det tidigare tycker hon att det är 
viktigt att barnen får se olikheter i klädstil 
och Ida Cronebäck förklarar att hon skulle 
känna som att hon arbetade i en fabrik 
om alla hade samma kläder. Genom ett 
verktygsbälte hoppas jag kunna behålla de 
positiva kvaliteterna av att själv uttrycka 
sin stil men samtidigt skapa möjlighet 
att ta av och på sin arbetsdag, skapa 
gemenskap samt uttrycka pedagogisk 
kunskap hos de anställda.

Jag gjorde research på olika typer av 
verktygsbälten för att se om det fanns 
något som skulle passa för förskolan ute 
på marknaden. De verktygsbälten som 
finns är stora och tunga, utan möjlighet 
till att stänga fickorna. Anna Smidegren, 
en av förskollärarna på en förskola jag 
besökte höll med och berättade att hon 
tidigare använt ett snickarbälte, men hade 
problem med att sakerna föll ut då det 
inte fanns möjlighet att stänga fickorna. 
Jag hittade också ett slags förkläde som 
bibliotekarier på en barnavdelning testat. 
Inte heller här finns dock någon funktion 
som ser till  att se till att saker inte faller 
ut.
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De bälten som finns på marknaden 
idag tillgodoser inte behoven hos 
förskolepersonalen. Trädgårdsbälten, 
frisörbälten och snickarbälten har t.ex. 
öppna fickor för att göra verktygen 
lättillgängliga. Detta fungerar dåligt när 
man arbetar med barn och där säkerhet 
i kombination med barns nyfikenhet kan 
bli problematisk. Förskolepersonal sitter 
mycket på golvet och då ramlar saker 
lätt ut ur bältet. Sportbälten är i regel 
anpassade för att ha saker som mobil och 
nycklar och är därmed för små för de krav 
som ställs i detta sammanhang. 

Det bälte som passar bäst rent funktionellt 
är egentligen en klassisk magväska 
där det finns möjlighet att stänga 
fickan på ett säkert sätt. Den uppfyller 
dock inte önskemålet om att uttrycka 
professionalitet, något som flera av 
de jag intervjuat nämnt som viktigt i 
formgivningen av bältet. 

Min slutsats blir därför att de behov jag 
identifierat hos förskolepersonalen inte 
finns tillgodosedda på marknaden. 

Bild föreställande olika typer av arbetsbälten och sportbälten. Det finns många olika typer av 
arbetsbälten och sportbälten på marknaden. Problemet är att de antingen är för tunga och 
otympliga utan stängbara fickor eller för små för att passa förskolepersonalens behov.

Marknadsundersökning

Bild borttagen av 
upphovsrättsliga skäl



”Det här använde jag förut, men inte längre. Jag har sytt det själv. Det var rätt 
osmidigt och sakerna föll ut.” Anna Smidefors

9Från dagis till förskolaTove Nyberg

Designprocess

I det inledande skedet av processen 
ville jag få en insikt i vad förskolan hade 
för direktiv och hur man arbetade rent 
praktiskt i verksamheten för att se vilka 
möjligheter och utmaningar som fanns. 
Jag använde mig av observationsstudier 
och intervjuer på olika förskolor. Dessa 
genomfördes på privata förskolor, 
offentliga förskolor och föräldrakooperativ 
för att få så stor spridning som möjligt. Jag 
intervjuade förskolechefer, förskollärare 
och barnskötare under mina besök.

Efter att ha analyserat mina resultat från 
den inledande researchen valde jag att 
smalna av och fokusera på hur jag kunde 
ta fram ett förslag på ett verktygsbälte 
för förskolepersonal. Detta på grund av 
projektets tidsbegränsning och för att ha 
tid att skapa fungerade prototyper och ett 
så färdigt slutresultat som möjligt. 

Jag förberedde en workshop för förskolan 
Rörmokaren där jag ville undersöka vad 
personalen ville ha i ett sådant bälte. Jag 
gav dem var sitt bälte i papper och lät 
dem skriva olika förslag på vad de ville 
ha i fickorna på bältet på postit-lappar. 
Nästa gång fick de skriva vad bältet skulle 
uttrycka och om de ville ha olika typer av 
specialbälten och vad som i så fall kunde 
finnas i dessa.

Enkätundersökning

För att undersöka om det var en bra 
riktning att arbeta vidare med genomförde 
jag därefter en enkätundersökning. Jag 
kunde utesluta arbetsbyxor och andra 
arbetskläder, dels för att det redan finns 
ute på marknaden och för att intresset för 
arbetskläder verkade vara splittrat.

Det jag ville få ut av enkäten var att finna 
om det verkligen fanns intresse för ett 
pedagogiskt verktygsbälte och för att 
få ett större underlag och spridning i 
förskolor i hela Sverige. Jag lade upp 
enkäten i förskolan.se, en facebookgrupp 
för de som arbetar i förskolan. Jag fick 
311 svar på enkäten där första frågan var 
”Om du hade tillgång till ett pedagogiskt 
verktygsbälte hade du använt det?” där 
93,9 % svarade “Ja”.Anna Smideström
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Annika Edin
Förskolechef

Övre bild: Annika Edin, Förskollärare 
Bild till vänster: Ola Östertröm, Bitr. Rektor 
Bild i mitten: Madelene Hedlund, Förskollärare 
Bild till vänster: Ann Nyström, Förskollärare

Intervjuer och observationsstudier
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JA     93,9 %   (292)
 

NEJ  6,4 %   (20)

*Enkät som lagts upp i Facebookgruppen Förskolan. se. 
En grupp på 16 000 medlemmar som är till för de som 
arbetar i förskolan. 311 personer svarade på enkäten.

Skulle du använda ett pedagogiskt verktygsbälte 
om du hade tillgång till det?

”Jättebra idé! Ett bälte som är bekvämt både inne och ute med 
många fickor i olika storlekar som man kan fylla med det som intresse-
rar barnen just nu” /Anonym

FLEXIBELT (7  kommentarer)

”Det måste vara behändigt. Vi är mycket på golvet och reser oss upp 
och ner mycket. Det får inte skava, vara tungt eller otympligt.” 
/Anonym

SMIDIGT (15 kommentarer)

”Tvättbart i minst 60 grader. Hållbar - ska ej gå att dra av, tåla vatten, 
minusgrader. Tänk ”blåställ”. Bra idé, all lycka till!” /Marie

TVÄTTBART (4 kommentarer)
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Prototyper

Mitt nästa steg var att sy upp tre 
funktionella prototyper för att skicka ut 
till en förskoleavdelning. Anledningen till 
att jag skickade de tre prototyperna till 
samma avdelning var att jag ville se dels 
hur man kunde samarbeta kring bältet 
men även skapa en känsla av gemenskap 
kring bärandet. 

Jag valde att använda mig av ett svart 
tyg till prototyperna. Det beslutet 
grundade sig i workshopen med förskolan 
Rörmokaren . De resonerade som så att 
svart är en praktiskt färg när det kommer 
till fläckar, men det hade också att göra 
med att färgen skulle passa de flesta i 
personalgruppen då färgen lätt går att 
kombinera med olika klädstilar. 

Jag ville i den mån det var möjligt skapa 
neutrala prototyper. Det här var en 
utmaning. Det var trots att jag som sydde 
prototyperna och tog designbesluten. 
Oavsett hur jag designade dem skulle inte 
alla finna dem neutrala. 

Det jag ville med prototyperna var att de 
skulle sticka ut så lite som möjligt när det 
kommer till färg och form. Detta i ett försök 
att låta förskolepersonalens personliga stil 
vara i fokus, något jag förstått var viktigt 
genom tidigare undersökande arbete.  De 
skisser jag själv suttit med hade varierat i 
uttryck. Här ville jag att bältet skulle passa 
så många klädstilar och människor som 
möjligt. Jag vill inte att bältet skulle ta 
över utan hellre smälta in. 

Under processen att sy upp de tre 
prototyperna träffade jag Henry Lundberg, 
produktutvecklare på Hultafors Group, 
ett företag som bland annat tillverkar 
arbetskläder och verktygsbälten. Han 
gav mig värdefull feedback på tekniska 
aspekter jag borde tänka på när jag 
skapade prototyperna. 

Jag använde mig av olika typer av 
stängningsmöjligheter (Kardborre, 
tryckknapp och dragkedja) på fickorna 
för att se vad som uppskattas mest 
Förskolepersonalen fick därefter bära 
prototyperna i fem arbetsdagar och 
ombads att svara på frågor och göra 
uppgifter efter varje dag. 

”Det har fungerat mycket bra. Jag hade 
gärna haft det hela tiden” /Utdrag ur 

uppgiftsbok

Förskolepersonalen fick även med sig 
uppgiftsböcker med frågor som handlade 
om hur de använde bältet, vad de fick 
för reaktioner från personal, barn och 
föräldrar samt uppgifter där bältet ingick 
som ett pedagogiskt verktyg. 

Anna Smidefors är en av förskollärarna 
som fick använda en av prototyperna 
under en vecka. Hon uppskattade 
storleken på sin ficka och undrade om jag 
hade måttat vänsterfickan för att en mini-
ipad skulle få plats. När jag gjorde enkäten 
hade flera av de som svarade nämnt just 
iPad mini och att de gärna skulle vilja att 
en sådan rymdes i fickorna. 
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Jag undersökte hur det kom sig och 
det visade sig att kommunal  förskola 
och kommunen hade köpt in dessa till 
personalen i ett led att arbeta med teknik 
i och dokumentation i förskolan. När 
jag sedan skissade på storleksförslagen 
använde jag mig av iPad mini som 
referens, en storlek som också verkade 
rimlig i förhållande till kroppen. 

Andra slutsatser från uppgiftböckerna var 
att tyget prototyperna bör vara styvare. 
Som en användare beskrev det ”korvade” 
sig fickorna annars. Detta löste jag  genom 
att låta slutmodellen ha mellanlägg i 
innertyget. 

Jag fann slutsatserna av 
prototypanvändandet väldigt lärorikt. 
Användarna var positiva till att använda 
bältena och gav förslag på förbättringar 
som jag kunde gå vidare med.

Enkätanalys

”Tvättbart i minst 60 grader. Hållbar - ska ej 
gå att dra av, tåla vatten, minusgrader. Tänk 

”blåställ”. Bra idé, all lycka till!”  
/Marie

Många kommentarer i enkäten handlade 
om att bältet  borde vara tvättbart och 
tåligt. Vissa tänkte sig att fickorna i bältet 
säkert kunde bli en plats för använda 
näsdukar, något som i dagsläget gärna 
hamnade i jackofickor och byxfickor. 
Dessutom är förskolan en plats där hygien 
är prioriterad då sjukdomar sprids lätt. 

”Det måste vara behändigt. Vi är mycket på 
golvet och reser oss upp och ner mycket. ” 

/Anonym 

Väldigt många kommentarer handlade 
också om att bältet helst ska vara 
smidigt och lätt. Som jag skrivit om 
tidigare är förskolepersonalens vardag 
väldigt varierande när det kommer till 
arbetsställning. De är med på golvet med 
barn i famnen och i olika klätterställningar. 
Att fokusera på ett smidigt bälte kändes 

som en hög prioritet.

”Jag tänker ett bälte med många bra fickor 
där man själv fyller med innehåll efter 
behov. Alltså inga markerade fickor. Någon 
ficka får gärna ha blixtlås. Bra idé då våra 
jackfickor är fulla av detta huller om buller!” 

/Anonym

I enkäten la jag fram ett förslag om 
färgmarkerade fickor för att lättare hitta 
i bältet vilket vissa tyckte vad en god idé, 
men andra motsatte sig. Istället ville man 
ha ett flexibelt bälte där man själv kunde 
välja vad man ville ha med. Beroende på 
tema för veckan på förskolan, eller på 
personlig preferens.

Bild: Uppgiftsböcker som följde med de respektive prototyperna.
Uppgiftsböcker
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Förslag

De slutsatser jag kunde dra efter enkäten 
var att det inte bara var att bära med sig 
det man behövde, utan också att faktiskt 
kunna organisera det. Hittills hade jag 
skissat på lösningar som var inspirerade 
av klassiska snickarbälten i nya material 
och med möjlighet att stänga. Nu tittade 
jag istället på olika portföljer och hur man 
kunde organisera insidan av en väska och 
på så sätt få översikt. Här kunde jag också 
lösa problematiken i att det fanns två olika 
läger bland de som svarade på enkäten 
och hos de som testat mina prototyper.

Den ena sidan ville ha ett smidigt och lätt 
bälte, bara för det nödvändigaste. Den 
andra sidan ville istället ha mycket plats, 
så att allt kom med. Genom att inspireras  
av olika typer av plånböcker och utfällbara 
väskor funderade jag kring hur jag kunde 
lösa problemet genom att göra en ficka 
som kunde expandera beroende på behov 
hos bäraren. 

Enligt enkäten ville 63% att bältet skulle 
uttrycka professionalitet, vilket jag fann 
inspiration till när jag tittade på portföljen 
som produkt. Materialet hos portföljen 
är ofta läder, vilket är ett hållbart och på 
många sätt bra material att arbeta med. 
Problemet är att det inte går att tvätta 
i maskin. Materialet jag bestämde mig 
för blev istället bävernylon. Det är ett 
slitstarkt men samtidigt smidigt tyg som 
är både vind och vattenavvisande. 

Jag skapade mönsterdelar till fickorna 
och kontaktade skräddare Jenny Karlsson 
som fick i uppgift att sy upp slutmodellen. 
När den var färdig ville jag se hur den skulle 
fungera i förskolan och se barnens och 
förskolepersonalens reaktioner på den 
slutgiltiga produkten. Lina Wennberg som 
arbetar på förskolan Kyrkbacken ställde 
upp som testperson. Hon fick ta på sig 
bältet och sedan interagera med barnen. 
Barnen var väldigt nyfikna på bältet och 
frågade vad det var för något och vad 
som fanns däri. Även Linas kollegor var 
positivt inställda och nyfikna på bältet 
och berättade att de gärna hade testat det 
i verksamheten.

Mitt slutförslag blir därför ett pedagogiskt 
verktygsbälte i bävernylon som kan 
anpassa sig efter bärarens behov. Jag 
har hittat gemensamma nämnare på 
vad förskolepersonalen vill bära med sig 
under dagen och sett till att det finns plats 
för detta, men valt att inte märka fickor 
utan låta bäraren använda bältet som hen 
tycker passar bäst.
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”Bra idé då våra jackfickor är fulla av detta huller om 
buller!” /Anonym

”Bra ideér! Mina fickor svämmar över som det är idag” 
/Anonym
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Distribution

Det finns olika vägar att gå när det kommer 
till distribution och produktion av bältet. 
Min vision är inte att förskolepersonalen 
själva ska införskaffa bältet utan istället 
att de får dessa av sin arbetsgivare. För 
att förstå hur det går till med inköpen av 
arbetskläder på förskolorna ringde jag till 
Marie Pelltula på Skellefteå Kommun. Hon 
beskrev hur många olika faktorer påverkar 
upphandlingen av arbetskläder. Både 
behov, kvalitet och pris var viktiga faktorer 
när det kom till vilken produkt de valde att 
köpa in. 

Det bästa sättet att nå ut till kommuner 
och privata förskolor med bältet ser 
jag därför blir ett samarbete med 
någon av aktörerna när det kommer till 
arbetskläder. Det finns visserligen andra 
typer av arbetsbälten och förkläden men 
ännu inget som är specialanpassat för 
de som arbetar på förskola. Jag pratade 
med Robert Melin på Tingstad, ett företag 
som säljer arbetskläder till många olika 
yrkesgrupper. Han sa att han aldrig hade 
hört om en liknande produkt och föreslog 
att nästa steg skulle kunna vara att sy upp 
en mindre serie som de kunde ta in för att 
se om det fanns någon efterfrågan.

17Från dagis till förskolaTove Nyberg

Anna

Färgförslag
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Reflektion
När jag påbörjade mitt arbetet var min 
utgångspunkt att genom design som 
verktyg försöka förbättra förskolemiljön. 
Jag lät därefter observationsstudier och 
intervjuer visa inom vilka områden jag 
kunde göra skillnad. Att jag arbetat så nära 
den verkliga miljön tror jag i förlängningen 
lett till att förslaget har blivit relativt 
jordnära och något som faktiskt skulle 
kunna införas i dagsläget. Samtidigt 
blir det inte ett så pass konstnärligt och 
kreativt förslag som det hade kunnat bli 
om jag hade släppt på verkligheten en 
aning och skapat mer av en framtidsvision 
för förskolan. 

När jag började arbeta med ett 
verktygsbälte trodde jag inte att så många 
av de som arbetar i förskolan skulle 
vara så positivt inställda till förslaget. 
Visserligen kan det bero på att jag hittat 
rätt, och verkligen designat något de ser 
sig behöva, men jag tror också att det 
beror på att de är svältfödda på den här 
typen av initiativ. Det genomförs mycket 
forskning, uppsatser och projekt inom 
förskolan för att det pedagogiska arbete 
ska utvecklas. Allt från teknik i förskolan till 
genusarbete. Då kärnan i verksamheten är 
pedagogik och lärande blir det självklart 
det som får mest plats. Men jag hade 
önskat att de också hade fått ta del av mer 
designinriktade lösningar och projekt. 

I den inledande delen av mitt arbete 
såg jag möjligheter att förbättra många 
områden i förskolan, både med hjälp av 
tjänstedesign och produktdesign. Ett 
sådant område var inskolningen, vilken 
jag gärna hade arbetat med men snabbt 
ansåg hade blivit ett allt för stort projekt 
då den skiljer sig mycket åt mellan olika 
förskolor. 

Om vi ponerar att dessa bälten hade 
köpts in till personalen på landets 
förskolor så är jag övertygad om att 
det hade blivit en positiv förändring 
för de som använde dem. Att det skulle 
bli lättare att dokumentera och följa 
upp barnens utveckling. Att ta bilder 
och dokumentera  i stunden. Det skulle 
också finnas ett sätt att visa på att de 
arbetar med ett pedagogiskt lärande. 
För personalen hoppas jag att de känner 
att de kan klä av och på arbetsdagen och 
känna stolthet över yrket samtidigt som 
de får uttrycka sig och sin personliga stil.

Hade jag fått arbeta längre med mitt 
projekt hade jag gärna tagit fram fler 
prototyper. De jag använde mig av var 
funktionella prototyper för att se vad 
de hade i sina verktygsbälten och hur 
de använde dem. Inte hur de kände sig. 
Jag hade velat sy upp fler prototyper 
med olika uttryck och se hur personalen 
kände sig när de hade dem på sig. Skulle 
jag med hjälp av uttrycket på bältet 
verkligen kunna höja statusen på yrket 
och få personen som har det på sig 
att känna sig professionell? Skulle ett 
sådant bälte kunna bli ett slags symbol 
för förskolepersonalen på samma sätt 
som stetoskop och läkarrock för läkaren? 

Förskolepersonal om slutförslaget

”Toppen! Mycket bra idé! Skulle gärna testa den i verksamheten!” /Anna Lundgren

”Bra idé! Inte alltid man har fickor till ens det nödvändigaste!” /Lena Åkerlund-Karlsson
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Bild: Möjliga positiva effekter av ett införande av ett pedagogiskt 
verktygsbälte för förskolepersonal.

PÅMINNELSE OM DET PEDAGOGISKA ARBETET
ÖKAD KÄNSLA AV TRYGGHET
KAN URSKILJA PERSONAL FRÅN FÖRÄLRAR NÄR DE 
HÄMTAR/LÄMANAR

TYDLIG AV/PÅKÄNSLA EFTER JOBBET
ÖKAD MÖJLIGHET TILL PEDAGOGISKT ARBETE
GRUPPTILLHÖRIGHET
PRAKTISKTA ARBETSKLÄDER MED BIBEHÅLLEN 
MÖJLIGHET ATT UTTYCKA SIG

STÖRRE MÖJLIGHET TILL LÄRANDE 
SNABBARE HJÄLP

FÖRSKOLEPERSONAL

BARN

FÖRÄLDRAR



Referenser
Kjällgren, P.  2012. Ta på dig kläderna, ta på dig ett leende - En kvalitativ studie om 
arbetskläder och konstruerandet av yrkesroller, Göteborgs universitet. (Hämtad 2016-
03-01) 
http://hdl.handle.net/2077/31865

Lorentzi, Ulrika. 2012. “En kjol kanske skulle vara bättre?” Jämställ.nu 
http://www.jamstall.nu/praktiska-exempel/innovation/en-kjol-kanske-skulle-vara-
battre/ (Hämtad 2016-04-10)

Lärarnas Historia, 2014. Historien år för år 
 http://www.lararnashistoria.se/forskolan_1990-talet  (Hämtad 2016-04-01)

Mark Prigg (2014) Bring back the white coats and ban ties, watches and rings: New 
dress code for medical staff in bid to stop germs spreading between patients 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2542980/The-return-white-coat-
end-tie-New-dress-code-medical-staff-bid-stop-germs-spreading-patients.html  
(Hämtad 2016-04-12)

Nöjd, Maria. 2012. Hur klär du dig på jobbet? Lärarnas Nyheter.  
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/05/24/hur-klar-du-dig-pa-jobbet  
(Hämtad 2016-03-12)

Pernbro, M (2015) Från barack til en egen lokal 
http://www.skd.se/2015/04/23/fran-barack-till-en-egen-lokal/ (Hämtad 2016-03-03)

Rehngren, J. Freij, J. 2007 Från barnkrubba till Lpfö 98. Högskolan i Borås. http://
bada.hb.se/bitstream/2320/3452/1/FreijGunnarsson-Rehngren-h07.pdf  (Hämtad 
2016-04-2)

Skolverket, 2013, Allt fler barn i förskolan 
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2013/allt-
fler-barn-i-forskolan-1.193605 (Hämtad 2016-04-16)

Valgeirsdottir, Iris. (u.å) Förslag till arbetskläder i förskolan,  
http://initiativet.malmo.se/epetition_core/community/petition/2888 (Hämtad 
2016-03-12)

Bildreferenser

[Fotografi på biblotikarie, utan titel] (2015) Hämtad 12 april från 
https://projektlillaslottet.wordpress.com/2015/02/

Trafikkontroll [fotografi] (u.å) Hämtad 27 mars frånl  
https://polisen.se/Press/Pressbilder/Genrebilder/Trafiksakerhet/

Wikström, S (2015) [Fotografi på Läkare, utan titel] Hämtad 23 mars från http://ima-
ges.mmcloud.se/api/v1/images/3ef488a4-a288-4d37-a6e2-ac0386b34b8e/1200.jpg

20Från dagis till förskolaTove Nyberg


