
  

 

LÄRARHANDLEDNING KIMKLUBBEN 

 

 

 

 

Genus för förskola 

 

Kim och Kim har en klubb för de har samma namn och bor på samma gård. De brukar 

träffas i gårdens växthus och spana på mystiska grannar och lösa oförklarliga gåtor. För 

det ju är så mycket spännande som händer runt omkring dem. Vem har tagit 

trädgårdskrattan? Vart har rörmokaren tagit vägen och är det verkligen ett gäng 

farliga jättar som har årsmöte i gårdshuset? Kimklubben hittar svar på det mesta. 

 

Trots att det är många som tycker att genusfrågor är viktiga så har förskolan och skolan länge 

haft svårt att uppnå jämställdhetsmålen i läroplanen. Det har också visat sig att förskolan lätt 

stärker gamla könsrollsmönster istället för att bryta dem. 

Det kan vara både svårt och klurigt att hitta bra sätt att jobba med genusfrågor men det gäller 

att inte ge upp. Och det är viktigt att börja så tidigt som möjligt, redan med barn i förskolan, 

för det är där och då man har möjlighet att skapa grunden till resten av det lärande livet. 

 

UR:s teveserie Kimklubben är deckargåtor med genusöverraskande svar. Ingenting skrivs på 

näsan, fokus ligger istället på spänningen i att lösa fallen. Serien är en ögonöppnare att tänka 

genusöverskridande och hjälper tittaren att hitta fler svar än de alltid givna. Mot slutet av 

varje avsnitt bjuds också tittaren in att själv gissa svaret på gåtan. Ett utmärkt program att 

använda som diskussionsunderlag i förskola och skola. 

 

10 avsnitt à 5 minuter för förskola. 

Producent: Mikaela Périer 

Projektledare: Stellan Nilsson 

 

Avsnitt i serien: 

 
1. Mysteriet med den försvunna rörmokaren   

 
2. Mysteriet med de otäcka ljuden    

 
3. Mysteriet med den flygande tennisbollen   

 
4. Mysteriet med loppisprylen    

 
5. Mysteriet med den stackars städerskan    

 
6. Mysteriet med guldringarna    

 
7. Mysteriet med de röda blommorna   

 
8. Mysteriet med de försvunna verktygen   

 
9. Mysteriet med Farliga Fernando    

 
10. Mysteriet med det borttappade brevet   



 

 

 

Lärarhandledning Kimklubben 

 

Eftersom Kimklubben är en deckarserie finns det en inbyggd spänningsdramaturgi med 

cliffhangers och därmed en naturlig fråga i varje avsnitt - vad är det som har hänt? I detta 

moment dyker det också upp barn som gissar. Här faller det sig naturligt att stoppa filmen 

och fråga samma fråga i klassrummet. Tre alternativ ges, men det är aldrig något av dessa 

tre som stämmer. Upplösningen på fallet är ett fjärde. Tanken är att få tittaren att förstå att 

det kan finnas fler än ett svar på en och samma fråga. 

 

Dessa frågor utgör stommen i lärarhandledningen. Utöver det ställer vi ytterligare frågor att 

använda som diskussionsunderlag till varje avsnitt. Dessutom förekommer praktiska 

uppgifter. Lärarhandledningen innehåller också tre utdrag om jämställdhet i läroplanen. 

 

Om jämställdhet i läroplanen Lpfö 98, reviderad 2010 

 

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg 

om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 

rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden 

och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.  

(Lpfö 98, reviderad 2010 s. 6) 

 

 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att 

barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt 

för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.  

(Lpfö 98, reviderad 2010 s. 6) 

 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”  

(Lpfö 98, reviderad 2010 s.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mysteriet med den försvunna rörmokaren 

Kim och Kim ska blanda och dricka saft i växthuset men vattenkranen är sönder. 

Rörmokaren som ska komma och laga kranen är försvunnen. Vad har hänt? 

Kimklubben tar sig an det svårlösta fallet med den försvunna rörmokaren och lyckas 

till slut hitta svaret på mysteriet. Ett överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vart har 

rörmokaren tagit vägen? Titta färdigt på programmet. 

 Hur ser en rörmokare ut? 

 Vem kan arbeta som rörmokare? 

 Varför kunde inte Kim och Kim först lista ut att det var tjejen som var rörmokare? 

 Finns det vissa arbeten som bara tjejer eller bara killar kan arbeta med? 

 Varför då i så fall? 

 Rita din egna rörmokare. Du bestämmer helt och hållet hur just din rörmokare ska se 

ut, det finns inget rätt eller fel! 

 

 

2. Mysteriet med de otäcka ljuden 

Kim och Kim hör otäcka ljud från motorcykelkillens lägenhet. De ser honom också 

bära in en stor kartong med något mystiskt i. Vad sysslar han med där inne 

lägenheten? Kimklubben tar sig an det svårlösta fallet med de otäcka ljuden och lyckas 

till slut hitta svaret på mysteriet. Ett överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vad är det för 

otäcka ljud som hörs från motorcykelkillens lägenhet? Titta färdigt på programmet. 

 Måste man se ut eller vara på ett visst sätt bara för att man gillar att köra motorcykel? 

 Måste man se ut eller vara på ett visst sätt bara för att man gillar att sy? 

 Varför tror du att Kim och Kim först inte kunde lista ut att motorcykelkillen gillade att 

sy? 

 Tycker du om att sy och/eller pyssla? 

 Rita ditt eget mönstrade favorittyg. Du bestämmer helt och hållet hur just ditt tyg ska se 

ut, det finns inget rätt eller fel! 

 

  

 

3. Mysteriet med den flygande tennisbollen 

Kim och Kim tar det lugnt i växthuset när en tennisboll plötsligt kommer farande och 

krossar rutan. Vem har kastat bollen? Kimklubben tar sig an det svårlösta fallet med 

den flygande tennisbollen och lyckas till slut hitta svaret på mysteriet. Ett 

överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vem sköt in 

tennisbollen i växthuset så att fönsterrutan gick sönder? Titta färdigt på programmet. 

 Hur ser en tennisspelare ut? 

 Varför tror du att Kim och Kim först inte kunde lista ut att det var tjejen i rullstol som 

spelade tennis? 

 Känner du någon som sitter i rullstol? (eller har ett annat funktionshinder) är det stor 

skillnad på vad hon/han kan göra jämfört med vad du kan? 

 Tycker du om att utöva någon sport? 

 Rita din egna tennisspelare. Du bestämmer helt och hållet hur just din tennisspelare ska 

se ut, det finns inget rätt eller fel 



4. Mysteriet med loppisprylen 

Nilsson anordnar loppis på gården. Trädgårdsmästaren är spekulant på en speciell pryl 

på loppisen men vågar inte handla eftersom han är ovän med Nilsson. Då ber han Kim 

och Kim om hjälp. Men vilken av alla prylar var det nu trädgårdsmästaren ville ha? 

Kimklubben tar sig an det svårlösta fallet med loppisprylen och lyckas till slut hitta 

svaret på mysteriet. Ett överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vilken gul och 

pysslig loppispryl är det trädgårdsmästaren vill ha? Titta färdigt på programmet. 

 Måste man se ut eller vara på ett visst sätt för att man gillar att göra frisyrer? 

 Vem kan jobba som frisör? 

 Varför kunde Kim och Kim inte lista ut att det var frisyrdockan som trädgårdsmästaren 

ville ha? 

 Finns det vissa arbeten som bara tjejer eller bara killar kan arbeta med? Varför då i så 

fall? 

 Tycker du om att göra frisyrer? 

 Rita en rolig frisyr. Du bestämmer helt och hållet hur just din frisyr ska se ut, det finns 

inget rätt eller fel! 

 

5. Mysteriet med den stackars städerskan 

Kim och Kim spelar schack i växthuset men har svårt att koncentrera sig. Tung musik 

hörs på allra högsta volym från gårdshuset. En stackars städerska försvinner in men 

rutorna är mörklagda. Vad är det som händer där inne? Kimklubben tar sig an det 

svårlösta fallet med den stackars städerskan och lyckas till slut hitta svaret på 

mysteriet. Ett överraskande svar. 

 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vad är det som 

händer i gårdshuset? Titta färdigt på programmet. 

 Varför tror du att Kim och Kim först inte kunde lista ut att det var städerskan som 

gillade att ha musiken på högsta volym? 

 Måste man se ut eller vara på ett visst sätt för att man gillar att lyssna på hög musik och 

dansa? 

 Gillar du att dansa? 

 Finns det vissa danser som bara tjejer kan dansa och vissa som bara killar kan dansa? 

Eller vissa som bara unga kan dansa och vissa som bara gamla kan dansa? 

 Anordna ett disco! Alla får ta med sin favoritmusik. Dansa precis hur du vill - tokigt, 

roligt, försiktigt, snyggt eller allt på samma gång. Det finns inget rätt eller fel! 

 

6. Mysteriet med guldringarna 

Kim och Kim har snöbollskrig med varandra när en av dem plötsligt får något riktigt 

hårt i huvudet. Det visar sig vara en ring. Ringen leder dem till ett spår av tappade 

smycken på gården. Finns det en tjuv med i bilden och vems är smyckena? 

Kimklubben tar sig an det svårlösta fallet med guldringarna och lyckas till slut hitta 

svaret på mysteriet. Ett överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vems smycken 

är det och varför ligger de utspridda i snön? Titta färdigt på programmet. 

 Kan vem som helst bära smycken? 

 Varför tror du att Kim och Kim först inte kunde lista ut att det var cykelreparatörens 

smycken? 



 Vilket är ditt favoritsmycke? 

 Rita ett eget smycke. Du bestämmer helt och hållet hur just ditt smycke ska se ut, det 

finns inget rätt eller fel! 

 

 

7. Mysteriet med de röda blommorna 

Kim och Kim sitter och jammar i växthuset när de plötsligt upptäcker att de röda 

krukväxterna är borta. Blommorna som alltid står där. Ute på gården följer de spår av 

blomblad. Vem är blomtjuven? Kimklubben tar sig an det svårlösta fallet med de röda 

blommorna och lyckas till slut hitta svaret på mysteriet. Ett överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vem har tagit 

de röda blommorna? Titta färdigt på programmet. 

 Varför kunde Kim och Kim inte lista ut att det var en kille som tagit blommorna? 

 Måste man se ut på ett visst sätt för att man är kille eller tjej? Varför då i såfall? 

 Måste man se ut eller vara på ett visst sätt bara för att man tycker om blommor? 

 Vilken är din favoritblomma? 

 Rita en fantasiblomma. Du bestämmer helt och hållet hur just din blomma ska se ut, det 

finns inget rätt eller fel! 

 

8. Mysteriet med de försvunna verktygen 

En massa verktyg är försvunna från gården och Kim och Kim misstänker att en 

verktygstjuv härjar i området. Frågan är vem det är? Kimklubben tar sig an det 

svårlösta fallet med de försvunna verktygen och lyckas till slut hitta svaret på 

mysteriet. Ett överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vem har tagit 

verktygen? Titta färdigt på programmet. 

 Beskriv hur en tjuv ser ut. 

 Kan man se på någon om den är tjuv? 

 Varför trodde Kim och Kim först det var den äldre damen som har tagit verktygen? 

 Varför tror du att tjejen var verktygstjuv? 

 Varför ska man inte ta andras saker? 

 Rita din egen verktygstjuv. Du bestämmer helt och hållet hur just din verktygstjuv ska 

se ut, det finns inget rätt eller fel! 

 

9. Mysteriet med Farliga Fernando 

Kim och Kim är i växthuset och genom fönsterrutan ser de ett mystiskt ljussken. En 

eld som flammar upp och släcks. Eldspåret leder dem till Farliga Fernando, en kille de 

alltid varit lite rädda för. Vad sysslar han med? Kimklubben tar sig an det svårlösta 

fallet med Farliga Fernando och lyckas till slut hitta svaret på mysteriet. Ett 

överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vad gör 

Farliga Fernando i källaren? Titta färdigt på programmet. 

 Varför tror du att Kim och Kim först trodde att Fernando höll på med något farligt nere 

i källaren? 

 Varför är det bra att tänka efter själv och inte bara tro på det som alla andra säger? 

 Måste man se ut på ett visst sätt om man är snäll? 

 Måste man se ut på ett visst sätt om man är farlig? 



 Rita ditt egna luciatåg och låt oväntade personer och figurer gå i tåget. Vem är det som 

är lucia, stjärngosse och tomtenisse? Du bestämmer helt och hållet hur just ditt luciatåg 

ska se ut, det finns inget rätt eller fel! 

 

 

10. Mysteriet med det borttappade brevet 

Kim och Kim ser en kille som tappar ett brev på gården. När de läser det vackert 

utsmyckade brevet visar det sig vara till en någon brevskrivaren kallar B. Vem är B 

och hur ska de kunna hitta den personen? Kimklubben tar sig an det svårlösta fallet 

med det borttappade brevet och lyckas till slut hitta svaret på mysteriet. Ett 

överraskande svar. 

 

Frågor: 

 Pausa efter momentet med barnen som gissar och före upplösningen av fallet. Vem är den 

där B är som ska få brevet av Ahmed? Titta färdigt på programmet. 

 Varför trodde Kim och Kim först att brevet var skrivet till en tjej? 

 Vilka gillar att pyssla och göra fina brevpapper? 

 Har du skrivit brev någon gång? Till vem då? 

 Skriv ett brev till någon. Rita och dekorera brevet så fint du kan. Du bestämmer helt och 

hållet hur just ditt brev ska se ut, det finns inget rätt eller fel! 


