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 Abstrakt 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med syftet att öka förståelsen kring vilka 

möjligheter barn kan ha att inta gränsöverskridande positioner i förskolan. Vi 

har studerat två barngrupper på två olika förskolor genom ostrukturerade, 

icke-deltagande observationer för att se hur dessa barn intar olika positioner 

samt vilka faktorer som påverkar positionstagandet. Under analysens gång 

växte fyra teman fram; miljö, traditionella genusroller, gränsöverskridande 

samt möjligheter och begränsningar, som sedan analyserats med inspiration 

från ett normkritiskt perspektiv för att få syn på hur barnen träder över 

gränser utifrån de olika temana. Resultatet visar olika faktorer som kan 

påverka hur barn intar gränsöverskridande positioner som sedan diskuteras 

med hjälp av våra tre frågeställningar: Hur överskrider barn gränser? Vilken 

betydelse har miljön för hur barn agerar gränsöverskridande? Hur ser 

möjligheter och begränsningar ut för olika barn? 
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 Inledning  
Thurén (2003) talar om att det finns något som kallas genusordning i varje 

samhälle. Hon beskriver genusordningen som alla idéer om kvinnligt och 

manligt som finns i detta samhälle och allt det för med sig. Maskulinitet är 

högre rankad än feminitet i rådande genusordning vilket visar sig i förskolan 

bland annat genom att i undersökningar som gjorts framgår att det oftast är 

flickorna som ska jämställas då deras kläder och färgen rosa ofta ses som 

tecken på ojämställdhet och det framgår tydligt hur flickor inte ska vara: 

flickaktiga (Edström, 2010). Så kallade ”pojk-flickor” det vill säga flickor som 

har lite av ett maskulint beteende ses som något positivt medan pojkar som har 

ett feminint beteende snarare ses som problematiskt (SOU, 2006; Sandström, 

Stier & Sandberg, 2013). I sånger benämns många figurer som han (Sandström, 

Stier & Sandberg, 2013), exempel på det är ”Ekorr’n satt i granen”, ”En 

sockerbagare” och ”Krokodilen i bilen”. Även barnlitteratur har en övervikt av 

manliga huvudpersoner (Eidevald, 2009) bland annat Alfons Åberg, Max (Max 

potta, Max bil, Max boll), Billy, Emil i Lönneberga med flera.  På en förskola 

upptäckte förskollärarna att endast trettio procent av böckerna hade en flicka 

som huvudperson. På en annan förskola upptäcktes att de kvinnliga 

karaktärerna i böckerna alltid hade ett barn eller ett hushållsredskap i närheten 

av sig (SOU, 2006). Manea (2013) menar att kvinnor i barnböcker ofta 

framställs i hemlik miljö medan männen framförallt finns i någon form av 

professionell miljö.  

Det Sandström, Stier och Sandberg (2013) skriver om ”pojk-flickor” har dock 

Svaleryd (2003) en annan bild av.  Hon beskriver ett fall där pedagoger 

reagerade på de elever som inte stämde med mönstret om hur flickor och 

pojkar brukar vara. Hon menar att pedagogerna reagerade negativt på 

flickornas ”frimodiga och självständiga” sätt att agera och positivt på 

pojkarnas förmåga att sitta still och lyssna.  

Enligt Wernersson (2007) skrevs det första uppdraget om att skolan skulle 

motverka traditionella könsroller i läroplanen 69. I dagens läroplan står 

följande: 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 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 
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intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, Lpfö98, rev. 

2010, s. 5) 

Trots ett tydligt budskap att förskolan ska motverka stereotypa genussroller1 

visar forskning på att genusstereotypa mönster ofta förstärks, snarare än 

utmanas i förskolan (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009; SOU, 

2006). Eidevald (2011) visar på forskning som menar att vuxna ofta bemöter 

barn, inte utifrån vad de gör som individer, utan snarare utifrån om de är 

pojke eller flicka. Sandström, Stier och Sandberg (2013) menar att förskollärare 

förväntar sig att barn ska agera i enlighet med stereotypa genusroller och de 

associerar även vissa leksaker till flickor respektive pojkar. Barnen själva 

intresserar sig mer för leksaker och aktiviteter de tror är för sitt eget kön än 

leksaker och aktiviteter de tror är för det motsatta könet (Martin & Ruble, 

2004). Forskning om förskolan visar att föreställningar om genus påverkar 

möjliga positioner barn tillåts inta. Flickor och pojkar uppmuntras inte att 

utmana de rådande genusstereotyperna (Sandström, Stier & Sandberg, 2013; 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 

Förskolebarns gränsöverskridande handlingar och hur normer om flickighet 

och pojkighet förhandlas är ett relativt outforskat område (Hellman, 2010; 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Det finns studier som 

fokuserar på yngre skolbarn ur samma perspektiv. Eftersom 

genusskapandeprocessen börjar tidigt i livet är formen av den sociala 

interaktionen av stor vikt för vilka positioner barn förmår inta (Sandström, 

Stier & Sandberg, 2013). Vi är därför intresserade av att studera och belysa hur 

barn intar gränsöverskridande positioner i förskolan samt påverkande 

faktorer.  

  

                                                           
1
 Vi har valt att använda oss av beteckningen genus när vi vill beskriva det socialt och kulturellt 

skapade könet. Termen infördes just för att skilja det sociala och kulturella från det biologiska 
(dvs. könet) (Thurén, 2003). 
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Bakgrund 
I denna del kommer vi inledningsvis förklara hur olika forskare beskriver 

termen genus. Vi fortsätter med att skriva om normer och de maktrelationer 

som kan skapas för att sedan komma in på hur genus kan skapas och bli 

synligt i förskolan. Avslutningsvis belyses hur barns identitetsskapande skulle 

kunna se ut och miljöns betydelse för barns positionstagande. 

 

Genus 
”Genusforskare undersöker allting vi människor gör med det som vi till 

vardags på svenska kallar kön, tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar, känner, 

skriver, målar, dansar, fantiserar, önskar, upplever, definierar – kort sagt 

”konsturerar”. Vi skapar och formar det vi kallar för kön” (Thurén, 2003, s. 10). 

Det underliggande antagandet är att genus är det socialt och kulturellt 

skapade könet (Sandström, Stier & Sandberg, 2013; Tallberg Broman, 2002; 

Ärlemalm-Hagser & Pramling Samuelsson, 2009). 

 

Thurén (2003) skriver att forskare använder ordet genus på många olika sätt, 

därför finns viss förvirring kring vad det faktiskt innebär. Termen genus 

infördes för att skilja det sociala och kulturella från det biologiska. Hon skriver 

dock att många forskare föredrar att använda sig av ordet kön framför genus 

men menar då inte enbart det biologiska utan detsamma som andra 

genusforskare menar när de säger genus. Edström (2010) anser att 

genusbegreppet har mist sin politiska skärpa. Thurén (2003) anser dock att 

ordet kön är ett alltför vardagligt uttryck och menar att det är ett laddat ord, 

fullt av antaganden och associationer och föredrar därför ordet genus för att 

beskriva det socialt och kulturellt konstruerade könet.  

 

Genus är en princip som gör att vi i dagens samhälle anser att det finns två 

typer av människor: kvinnor och män. Vi tillskriver dessa människor 

egenskaper i form av kvinnligt och manligt. Dessa egenskaper överför vi ofta 

på andra saker, exempelvis kläder, färger och leksaker (Thurén, 2003). 

 

Normer 

En norm är något som pekar mot det som i ett sammanhang anses vara 

normalt, det finns alltid en motsats till en norm, något som kategoriseras som 

avvikande. Det som ses som normalt och det som ses som onormalt kan inte 

existera utan varandra eftersom att utan något som ses som en norm skulle det 

heller inte finnas något normavvikande (Hellman, 2010, 2013). 

 

Det finns normer i alla perspektiv och kategorier, exempelvis skriver Davies 

(2003) om normer och språk. För att bli accepterade och förstådda i det 

samhälle man fötts i måste barn lära sig att tänka med hjälp av det vedertagna 

språket. Barn lär sig genom språket också könskoderna. Hon menar att språket 
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både är en tillgång och en begränsning då språket inte bara skapar möjligheter 

utan även förhinder för hur man kan och får vara som människa. Språket 

skapar och upprätthåller den sociala strukturen. Vuxna begär att barn ska ta 

till sig deras sätt att använda sig av språket. Innan barn har lärt sig att 

acceptera de koder som ligger inbäddade i språket är de ett tänkbart hot mot 

vad vuxna anser givet och självklart. Det som är detta givna och självklara, 

menar Davies, är att människor antingen är män eller kvinnor. Hon skriver att 

när barn lärt sig samhällets koder inser att de måste kunna ses som det ena 

eller det andra.  

 

Bodén (2011) talar om vad man i feministisk poststrukturell teoribildning 

kallar dikotomier. Enligt denna teoribildning är vår förståelse av världen 

uppbyggd av ömsesidigt uteslutande motsatspar – dikotomier. Dessa 

motsatspar är inte likvärdiga. Båda sidorna tillskrivs inte lika stort värde. Att 

normen om manlighet ständigt är närvarande i barns vardag har vi också 

beskrivit i inledningen där vi talar om att det ses som positivt att vara 

maskulin flicka och negativt att vara feminin pojke, att huvudkaraktärer i både 

sånger och böcker är av manligt kön samt att det är flickor som ska jämställas. 

Om normen är att vara maskulin blir det alltså avvikande och inte lika mycket 

värt att vara feminin vilket genast sätter kvinnan eller flickan i en underordnad 

position jämte mannen eller pojken. Hellman (2010) menar att i vardagslivet 

kan exempelvis våldsamma, dysfunktionella eller dominerande sätt att vara 

man bortförklaras som något slags naturligt manligt eller pojkigt beteende, och 

att inom feminismen har det varit viktigt att utmana just denna 

rimlighetsförklaring av mäns dominans över kvinnor eftersom det 

upprätthåller mäns makt över kvinnor. Hellman menar vidare att normen om 

manlighet och kvinnlighet, pojkighet och flickighet, att maskulinitet raknas 

högre än femininitet upprätthålls hela tiden, vilket också gör att maktrelationer 

bibehålls och upprätthålls i vardagen. Eidevald (2009) lyfter att barns vardag 

genomsyras av vad som är kvinnligt och vad som är manligt och menar vidare 

att barn, redan tidigt i livet, riskerar lära sig att det pojkaktiga värderas högre 

än det flickaktiga. 

 

Genus i förskolan 
Forskning om förskolan visar att föreställningar om genus påverkar dels de 

möjliga positioner som barn tillåts inta men också hur pedagogerna ser på och 

förhåller sig till samt utmanar barns lek och lärande. Pedagogers uppfattningar 

om barn är ofta stereotypa vilket gör att genusstereotypa mönster snarare 

förstärks än utmanas. Olika stereotypa tankesätt kan speglas av handlingar i 

verksamheten (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Pedagoger 

förväntar sig att barn ska agera i enlighet med stereotypa genusroller, och 

associerar vissa leksaker till flickor och andra till pojkar (Sandström, Stier & 

Sandberg, 2013). Eidevald (2009) menar att skillnader mellan leksaker kan vara 

så stora att de kan påverka barns könsuppfattning. Barn intresserar sig mer för 

leksaker och aktiviteter som är riktade mot det egna könet, än för leksaker och 

aktiviteter som är riktade mot det andra könet. På liknande sätt minns barn 
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bättre, presterar bättre och har högre förväntningar på framgång med leksaker 

och aktiviteter riktade mot sitt eget kön.  

 

Bodén (2011) problematiserar den pedagogiska miljön – bland annat rummens 

placering och rummens innehåll, som kanske bidrar till en uppdelning av 

flickor och pojkar då det ”typiskt flickiga” miljöerna som dockvrå och det 

”typiskt pojkiga” miljöerna, som byggrum, ofta finns på helt olika platser på 

förskolan. Hon skriver dock om att i dagens jämställdhetsarbete har 

könsneutralitet blivit ett, som hon kallar det, honörsord. Könsneutralitet kan 

innebära att det inte finns några traditionella könstypiska leksaker eller platser 

på förskolan och betonar att kön inte ska ha någon betydelse utan att barn ska 

ha möjlighet att vara i olika miljöer och leka med alla leksaker utan att 

begränsas av förväntningar om vad som är för flickor och vad som är för 

pojkar. Det är ett motstånd mot att flickor och pojkar tillskrivs olika uppgifter i 

livet och benämns olika. Bodén menar vidare att platser som görs könsneutrala 

ofta blir exempelvis dockvrån som då får byta namn till något som anses mer 

könsneutralt som hemvrån, resturangen eller köket. Namn på rum som 

byggrummet eller bilrummet byts sällan ut för att bli mer neutrala. Detta 

menar Bodén blir problematiskt eftersom det ofta är det maskulina som blir 

det neutrala. Vidare menar hon att flickor lockas att vara i manligt kodade 

miljöer genom exempelvis, som hon skriver, ”utmaningar i snickis”. Medan 

pojkar sällan lockas till de feminint kodade miljöerna, som dockvrån ”eftersom 

detta faktiskt skulle kunna beskrivas som att tvinga pojkarna att ta ett steg 

nedåt i förskolerummens hierarki” (s. 39). Kanske är det också därför som 

flickor har en större benägenhet att avvika från traditionella genusmönster än 

vad pojkar har (Kåreland & Lindh-Munther, 2005). 

 

Dolk (2011) talar om kompensatorisk pedagogik.  Kompensatorisk pedagogik 

handlar om att barn ska kompenseras med det de inte fått tillräckligt av i 

uppfostran, enligt traditionella genusmönster. Detta kan innebära att flickor 

får träna grovmotorik och på att ta plats medan pojkar får träna på att vara 

hjälpsamma och omtänksamma. Dolk påstår att detta ofta sker uppdelat i 

enkönade grupper. Det vill säga flickor för sig och pojkar för sig. Meningen 

med denna pedagogik är att flickor och pojkar sedan ska samspela på en mer 

jämlik nivå.  Hon menar dock att det snarare bidrar till att öka klyftan mellan 

de som kategoriseras som flickor och pojkar.  Forskaren problematiserar 

indelningen av barn efter enbart kategorin kön. Hon menar att om vi delar in 

barn enbart efter kön, förutsätter vi att kön har en överordnad betydelse 

gentemot andra kategorier så som etnicitet, ålder, klassbakgrund, religion, 

funktionsnedsättning och sexualitet, samt att dessa kategorier inte har lika stor 

betydelse för barns identitetsskapande och beteende.  

 

Identitetsskapande 
Dolk (2011) använder sig av feministisk poststrukturell teoribildning när hon 

beskriver identitet som något som skapas och omskapas genom att vi intar 

olika positioner i olika situationer och sammanhang. Hon menar att barn 

positionerar sig och positioneras av andra på många olika sätt under en dag. 
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Barns olika positioner behöver enligt Dolk inte vara ett uttryck för barnens 

förmågor eller brist på förmågor. Positionerna behöver inte heller endast vara 

ett uttryck för deras genusidentiteter, utan påverkas också av sexualitet, 

etnicitet, religion, ålder, klassbakgrund och funktionsnedsättning. Vilket är 

viktigt att ha med i synen på hur barn skapar sina genusidentiteter för att 

bilden av genusskapande ska bli rättvisande. Enligt Dolk är det viktigt att se 

genuskonstruktionerna som en komplex och ständigt pågående process. Hon 

lyfter att genus alltid samverkar med andra kategoriseringar, som vi nämnt 

ovan. Hon menar att beroende på vilka möjligheter som finns i olika 

situationer så skapas genus på olika sätt i olika situationer.  

 

Eidevald (2011) menar att förväntningar på flickor och pojkar möjliggör och 

omöjliggör olika positioner barn tillåts inta. Han ställer sig frågande till hur 

dessa förväntningar kan påverka flickors och pojkars upplevda utveckling av 

genusidentitet samt vilka positioner som flickor respektive pojkar faktiskt har 

möjlighet att inta i olika situationer i förskolan. 

 

Miljöns betydelse 

 Som vi tidigare nämnt talar Bodén (2011) om könsneutralitet som betonar att 

kön inte ska ha någon betydelse för barns möjligheter att vistas i alla rum på 

förskolan, utan att barn ska ha möjlighet att vistas i olika miljöer och leka med 

alla leksaker utan att begränsas av förväntningar om vad som är för flickor och 

vad som är för pojkar. 

 

Hellman (2010) beskriver att barn gör genus starkt i rum där de riskerar att bli 

sedda av många vilket kan leda till granskning och normering. Hon menar att i 

rum där barnen kan dra sig undan och ha gemensamma projekt tonas genus 

ner. Som vi tidigare nämnt problematiserar Bodén (2011) dock rummens 

placering och innehåll. Hon menar att de ”typiskt flickiga” miljöerna som 

dockvrån och de ”typiskt pojkiga” miljöerna exempelvis byggrummet som ofta 

finns placerade på helt olika platser på förskolan bidrar till en uppdelning av 

flickor och pojkar. Eriksson Bergström (2013) har i sin studie om möjligheter 

och begränsningar i förskolans fysiska miljö kommit fram till att miljön har 

betydelse för vilka positioner barn intar i olika situationer. Bland annat har hon 

sett att om det i rum är förutbestämt vad som ska lekas blir också regler 

tydligare och mer fastställda. Även Bodén (2011) talar om att det finns olika 

förväntningar om vad som ska göras i olika rum. Utifrån dessa förväntningar 

av vad som ska ske i de olika rummen menar hon att det också skapas 

förväntningar om vem som ska vara i rummen. Om miljöerna är så uppdelade 

och förutbestämda torde det inte finnas någon plats kvar för barnens 

gemensamma projekt, vilket skulle leda till att genus sällan tonas ner. Eriksson 

Bergström beskriver dock hallen som en pedagogiskt oplanerad miljö som 

barnen verkar föredra som anonymt rum och utrymme för friare lek. I hallen 

vistas sällan pedagoger.  
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Syfte 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för barns möjligheter att inta 

gränsöverskridande positioner i förskolan genom att studera och analysera 

detta. 

 

Frågeställningar 

Hur överskrider barn gränser? 

Vilken betydelse har miljön för hur barn agerar gränsöverskridande? 

Hur ser möjligheter och begränsningar ut för olika barn? 
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Metod 
Nedan presenterar vi vår valda metod samt varför vi valt denna. Därefter 

följer en beskrivning av vårt genomförande och urval följt av en redogörelse 

för hur vi analyserat vårt insamlade material. Vidare beskrivs några etiska 

överväganden vi genomfört vår studie i enlighet med. Avslutningsvis 

diskuterar vi vår valda metod och dess för- och nackdelar.  

 

Val av metod 

Syftet med studien var att studera och analysera barns möjligheter att inta 

gränsöverskridande positioner i förskolan. För att få syn på detta genomförde 

vi en kvalitativ studie. Den centrala uppgiften i en kvalitativ studie är att tolka 

och förstå det resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och 

förutsäga (Stukát, 2011). Vi valde att använda oss av ostrukturerade, icke-

deltagande observationer (Bryman, 2011) med styrning mot vårt syfte. 

Ostrukturerade observationer innebär att vi inte använde oss av något strikt 

observationsschema för att registrera olika beteenden, utan att vi förde 

noggranna anteckningar över allt vi ansåg intressant för vårt syfte. Icke-

deltagande observationer innebär, precis som det låter, att vi som observatörer 

inte deltog i de olika situationerna vi observerade (Bryman, 2011). 

 

Anledningen till att vi valde observationer var att vi ville se vilka faktiska 

möjligheter det fanns för en liten grupp av barn att agera gränsöverskridande i 

förskolan. Backman (2008) menar att om man vill veta något om verkligheten 

så ska man observera den. Även Stukát (2011) skriver att observation brukar 

vara lämpligast när man vill ta reda på hur människor faktiskt gör, och inte 

bara vad de säger att de gör. Klyftan mellan vad respondenter säger och vad 

de faktiskt gör är ett känt problem menar Bryman (2011). Vidare menar Stukát 

(2011) att observationer har en stor fördel jämfört med enkäter och intervjuer 

då kunskap inhämtas från sitt direkta sammanhang. Resultatet är dessutom 

ofta konkret och lätt att förstå, vilket gör underlaget stabilt för fortsatt analys 

och tolkning.  

 

Som observatörer var det viktigt för oss att komma ihåg att vi alltid, på ett eller 

annat sätt, påverkade vår omgivning (Lökken & Söbstad, 1995). Vi ville 

påverka vår omgivning så lite som möjligt, och valde därför att genomföra 

icke-deltagande observationer, då vi tänkte att det var den observationsform 

som påverkade omgivningen minst.  

 
Urval och genomförande 
Vi funderande mycket kring om vi skulle kontakta förskolor redan kända för 

oss eller förskolor vi inte varit i kontakt med tidigare. Franzén (2014) förklarar 

för- och nackdelar med att genomföra studier i redan kända förskolor. Det kan 
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vara en fördel att vara bekant med barn och vuxna. Att barnen kände oss 

kunde dock också vara en nackdel eftersom vi tidigare haft en helt annan roll, 

det vill säga en av de vuxna på förskolan som funnits där för barnen, än vad vi 

nu hade som forskare. Att vi kände barnen kunde även bidragit till att vi hade 

med oss bilder om de olika barnen vilket kan ha påverkat vår tolkning av det 

vi såg under våra observationer (Franzén, 2014). Trots nackdelar valde vi 

tillslut att kontakta förskolor redan kända för oss. Då vi planerade att 

eventuellt genomföra samtal med barnen tänkte vi att fördelen med att vara ett 

bekant ansikte vägde tungt. Vi trodde att det faktum att vi var kända för 

barnen skulle kunnat leda till en större trygghetskänsla än om vi varit okända.   

 
Vi skickade ut ett missiv2 till aktuella förskolor där vi beskrev syftet med vår 

studie samt tog upp forskningsetiska principer. Därefter kontaktade vi, i 

samråd med förskolan, berörda vårdnadshavare 3  för att få ett eventuellt 

godkännande för observationer av deras barn. I och med att några 

vårdnadshavare var engelsk-talande formulerade vi i efterhand en förfrågan 

på engelska. Blanketterna lades på barnens hyllor, väl synliga för 

vårdnadshavarna att ta hem och fylla i samt ta tillbaka till förskolan. Vi bad 

pedagogerna på respektive förskola att påminna vårdnadshavarna om 

blanketterna. I vissa fall kunde vi själva prata med vårdnadshavarna om detta.  

Vi påbörjade därefter observationerna på varsin förskola, en stadsförskola och 

en landsbygdsförskola. Observationerna ägde rum på en avdelning på 

respektive förskola där vi observerade de barn vars vårdnadshavare godkänt 

detta. Båda barngruppera bestod av cirka 20 barn som var fyra till fem år 

gamla. Vi genomförde observationerna vid fyra olika tillfällen, på respektive 

förskola. Observationerna ägde rum inomhus, och vi anpassade oss därför 

efter förskolornas rutiner, med inne- & utevistelser, vilket ledde till att alla 

observationer utom en ägde rum under tidig förmiddag. Observationerna 

dokumenterades med hjälp av penna och papper. Första observationen vi 

genomförde var en ostrukturerad observation där vi försökte se och anteckna 

så mycket som möjligt. Detta för att få en bred bild av barngruppens agerande 

i olika situationer för att sedan försöka smalna av vidare observationer lite. 

Utifrån vad vi såg på våra första observationer försökte vi under resterande 

observationer att begränsa oss till några specifika teman och frågeställningar, 

exempelvis miljöns betydelse samt hur gränsöverskridande sker. Vi besökte 

respektive förskola fyra gånger, två timmar åt gången. Vi har alltså genomfört 

totalt sexton timmars observation, åtta timmar på varje förskola. För att uppnå 

trovärdighet i en studie menar Roos (2014) att man ska ha samlat in data på ett 

noggrant sätt samt i tillräcklig mängd för att kunna dra några slutsatser utifrån 

det. Våra observationer är noggrant genomförda och vi anser att våra sexton 

timmar gav oss en tillräcklig mängd för att kunna dra slutsatser. Våra 

observationer har hjälpt oss att besvara vårt syfte vilket ger studien 

tillförlitlighet. (Roos, 2014).  

 

                                                           
2
 Se bilaga 1 

3
 Se bilaga 2 
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Vi funderade kring huruvida vi skulle göra observationerna tillsammans eller 

var för sig och kom fram till att göra dem på varsin förskola. Vi tänkte att vi 

kanske skulle hamna i något slags övertag om vi var två personer som 

samtidigt observerade samt att det skulle kunna blivit en obekväm situation 

för deltagarna.  

 

Analys av genomförande 
Tanken med kvalitativa studier är att försöka upptäcka okända mönster samt 

att tolka och förstå det resultat som framkommer (Bryman, 2011; Stukát, 2011). 

Därför gick vi tillsammans, efter genomförda observationer, noga igenom våra 

anteckningar och försökte hitta mönster, likheter och olikheter i barns 

möjligheter till gränsöverskridande aktiviteter samt om möjligheterna såg 

olika ut för pojkar och flickor. Detta gjorde vi genom att läsa igenom alla 

observationer flera gånger och diskutera kring dem. Därefter skapade vi teman 

vi tyckte oss se i observationerna. För att se tydligare mönster i de olika 

temana klippte vi ut delar ur observationerna som hörde till de olika temana 

för att sedan klistra in dem under olika kategorier, exempelvis 

gränsöverskridande och traditionella genusroller. Vi analyserade sedan de 

olika kategorierna med dess innehåll med inspiration från ett normkritiskt 

perspektiv som hjälpte oss att få syn på barns gränsöverskridande positioner. 

Hellman (2013) förklarar att ordet kritik i normkritik inte riktar sig mot att det 

finns normer utan snarare mot de maktrelationer som de kan skapa. Att det 

finns ett givet sätt som vi som människor bör vara på. Hon beskriver vidare att 

för att göra sig förstådd krävs att man lärt sig de normer som gör individer till 

flickor eller pojkar. Därefter knöt vi an till tidigare kunskap och teorier på 

området (Stukát, 2011). Innan detta gick vi igenom och renskrev varje 

observation efter att den ägt rum för att få en så detaljrik datainsamling som 

möjligt. Risken var att vi annars hade glömt bort viktiga detaljer i 

observationerna.   

 

Etiska överväganden 
Vi genomförde vår studie i enlighet med huvudkraven från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet, 2011):  

 Informationskravet – Genom att skicka ut ett missiv till berörda 

förskolor med en förfrågan samt en kort presentation av syftet med vår 

studie informerade vi pedagogerna på förskolorna angående syftet 

med vår studie. Vi informerade också barn berörda av studien att vi var 

intresserade av att se vad de gjorde under några dagar på förskolan. 

 Samtyckeskravet – Vi kontaktade även vårdnadshavare för att inhämta 

samtycke angående deras barns deltagande. Detta gjorde vi genom att 

formulera en förfrågan där vi kort informerade om vår närvaro samt 

syftet med studien följt av alternativ där vårdnadshavarna kunde välja 

huruvida de godkände sitt barns deltagande i studien eller inte. 
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 Deltagarna i vår studie hade själva kontroll över om de ville delta eller 

inte vilket visade sig genom att vi lyssnade på barnens önskemål om att 

inte bli observerade. 

  Konfidentialitetskravet – Deltagarna i vår studie har getts störta 

möjliga anonymitet, personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem och alla namn är fiktiva. Vi har inte nämnt förskolorna 

vid namn. 

 Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter har endast använts i vårt 

arbete.  

 

Metoddiskussion 

Vi tyckte båda att det var svårare att utföra observationerna än vad vi trodde. 

Det var svårt att fokusera på just det vi ville se när det lätt blev att vi försökte 

se ”allt”. Efter varje observation diskuterade vi vad vi hade sett och försökte 

därefter specificera oss ytterligare till nästa observation, för att undvika att 

ännu en gång gå i fällan där vi försökte se ”allt”.  

 

Lökken och Söbstad (1995) menar att man som observatör alltid påverkar sin 

omgivning på ett eller annat sätt. Vi valde att göra icke-deltagande 

observationer då vi tänkte att vi på detta sätt påverkade deltagarna så lite som 

möjligt. En annan anledning till att vi valde icke-deltagande observationer var 

att inte förlora distansen i våra roller som observatörer. Risken var då att vi 

skulle glömma bort våra ”vetenskapliga glasögon” som Lökken och Söbstad 

uttrycker det. Vi upplevde det svårt att få tillträde till alla situationer vi ville 

som icke-deltagande observatörer. Vi tror att om vi hade gjort deltagande 

observationer hade vi kanske fått en djupare förståelse av olika situationer. 

Vissa gånger, när vi inte fick tillträde att observera barnens lekar längre än en 

liten stund blev observationerna en aning osammanhängande. Kanske hade vi 

fått tillträde till barnens lekar i större grad om vi varit deltagande observatörer.  

Att observera barns spontana lek menar Lökken och Söbstad (1995) kan vara 

det svåraste men samtidigt ger den mest intressanta informationen om vad 

barn tänker och deras relationer. Att observera den fria leken gav oss 

intressant underlag till vår analys men vi upplevde det stundvis svårt att 

inrikta oss på vårt specifika ämne. Vi svävade lätt iväg och antecknade allt vi 

såg och hörde.  

 

Vi funderade kring om vi skulle videofilma våra observationer då vi tänkte att 

detta skulle gett oss ett bredare material att analysera samt en fördel eftersom 

vi skulle kunnat se observationerna tillsammans flera gånger. Vi kom dock 

fram till att inte göra det då vi tänkte att situationen skulle bli onaturlig. Stukát 

(2011) menar dessutom att om man vill videofilma sina observationer så 

behövs ofta en invänjningsperiod, vilket vi inte ansåg att det fanns tillräcklig 

tid för. Hade vi videofilmat hade vi också fått en väldigt stor mängd data att gå 

igenom, vilket hade tagit lång tid. Franzén (2014) hävdar att man av etiska skäl 

inte bör videofilma barn. Hon menar att det kräver en vana av metoden vi inte 
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hade hunnit skaffa oss under denna förhållandevis korta studien. Vidare 

diskuterade vi huruvida vi skulle genomföra samtal med barnen eller inte. Vi 

kom fram till att vi skulle börja med observationer och därefter känna av om vi 

behövde genomföra samtal för att få tillräckligt med underlag för vår studie. 

Vi upplevde dock att observationerna gav oss en tillräcklig mängd data och 

valde därför bort samtalen. Vi är medvetna om att vi hade fått en större 

förståelse för, åtminstone dessa barns, syn på gränsöverskridande positioner 

om vi hade genomfört samtal med barnen.  

 

Vi valde att besöka verksamheter där vi var kända för både barn och personal. 

Vi tänkte att detta skulle leda till att framförallt barnen kände sig avslappnade 

och bekväma med att vi var där. Trots försök att vara så objektiva som möjligt 

och inte lägga allt för mycket av egna tankar och värderingar i våra 

observationer märkte vi att det var svårt att lägga våra tidigare erfarenheter 

om barnen åt sidan. Detta kan ha lett till att vi kanske hade vissa förutfattade 

meningar, vilket troligtvis påverkat våra tolkningar av det vi sett i våra 

observationer (Franzén, 2014). Att genomföra en objektiv observation är näst 

intill omöjligt (Lökken & Söbstad, 1995). Att genomföra en objektiv 

observation på barn vi redan känner kändes än mer omöjligt.    

 

Om vi valt att genomföra våra observationer på en för oss obekant förskola 

hade det kunnat underlätta att genomföra icke-deltagande observationer då 

barnen förmodligen inte hade brytt sig så mycket om oss, då det inte hade 

funnits någon ömsesidig relation sedan tidigare. Vi hade heller inte haft några 

förutfattade meningar eller ”färdiga bilder” av barnen vilket hade försvårat 

tolkningen utifrån förgivet tagna uppfattningar. (Franzén, 2014) Resultatet 

hade troligtvis sett annorlunda ut om vi valt att genomföra studien på en 

obekant förskola, det är dock svårt för oss att säga hur vårt resultat hade sett 

ut. Det är möjligt att våra ”färdiga bilder” av barnen fick oss att bortse från 

vissa saker eller uppfatta någonting på ett sätt som påverkades av våra tidigare 

erfarenheter av barnen. Lökken och Söbstad (1995) menar att våra behov, 

känslor och tidigare erfarenheter påverkar vad vi ser och upplever. 
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Resultat & Analys 
Under bearbetningen av våra observationer har vi sett några återkommande 

teman som vi valt att kategorisera som:  

 Miljö 

 Traditionella genusroller 

 Gränsöverskridande 

 Möjligheter och begränsningar 

Vi kommer här nedan att försöka beskriva barns möjligheter till att inta 

gränsöverskridande positioner utifrån dessa kategorier. 

 

Miljö 

Nedan följer en beskrivning av förskolorna vi gjort våra observationer på. 

 

Stadsförskolan 

När man kommer in på avdelningen finns det en soffa där man kan läsa böcker 

samt en hylla med lego. Efter denna hörna kommer man in till ett stort rum 

där det finns bord och stolar. Där finns det möjlighet att rita, spela spel, lägga 

pussel och så vidare. Detta rum fungerar också som matsal. Avdelningen har 

även en ateljé där barnen kan ”dega”, måla och pyssla. I ateljén får endast tre 

barn åt gången vistas. Bredvid ateljén finns ett stort lekrum. Där finns klossar, 

plastdjur, bilar med tillbehör och diverse andra leksaker. Avdelningen har 

också något de kallar hemvrå där det finns kök och dockor med tillbehör. 

Hemvrån innehåller också en affärsdel. I hemvrån finns en uttalad regel om att 

endast fyra barn får vistas där åt gången. 

 

På mornarna befann sig oftast flickor runt det stora bordet och pysslade 

tillsammans med en fröken, medan pojkar befann sig i hallen och byggde med 

lego. I stora lekrummet lekte både flickor och pojkar under dagen, till mesta 

del enkönade lekar, men de lekar som faktiskt skedde över genusgränserna 

ägde rum här. Även i ateljén befann sig alla barnen utan några tydliga 

uppdelningar efter genusordningen. Hemvrån och legohörnan var de två 

platser där genusordningen syntes tydligast. Utdrag ur observation: 

 

När jag kommer på morgonen sitter tre flickor och ritar runt det stora bordet 

tillsammans med två fröknar. Vid bordet bredvid sitter en flicka och lägger pussel. Två 

pojkar sitter ute i hallen och bygger med lego. Två pojkar sitter inne i stora lekrummet 

och leker med dinosaurier.  

 

Att hemvrån och legohörnan var de två platser där genusordningen syntes 

tydligast var kanske ingen överraskning. Traditionellt sett har väl hemvrån 

ofta setts som en typisk ”flickig” miljö medan bygg- och konstruktionslek ofta 

förknippats med pojkar. Kan det vara så att gränserna upprätthålls på grund 

av att dessa platser är så pass könskodade och utformningen av utrymmena 
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gör det så förutbestämt vad som ska lekas (Bodén, 2011; Eriksson Bergström, 

2013)? 

 

 Förskolan på landsbygden. 

När man kommer in på avdelningen finns en liten hall där barnen tar av sig 

sina skor samt en liten toalett. Fortsätter man in finns en större hall i form av 

en korridor där barnen har sina hyllor. Hit uppmanas barnen att gå om de vill 

kasta med pappersflygplan. I hallen finns också en hörna som de kallar för 

dockvrå. Där finns dockor, docksängar och en liten soffa samt en tågbana. I det 

stora rummet finns bord och stolar, där det finns möjlighet att rita, pyssla, 

spela spel och så vidare. Det finns också en hylla med lego och 

”konstruktionsbygge” med en matta framför där man får bygga. Det finns ett 

rum som kallas för sagorummet. Där finns böcker, pussel och en soffa. I 

sagorummet uppmanas barnen att ha en låg ljudnivå och vara lugna. Bredvid 

sagorummet finns ett lekrum där det finns klossar, duplo, plastdjur, bilar och 

diverse andra leksaker samt en båt i trä som barnen kan vara i. Det finns också 

en stor spegel på ena väggen.  

 

På mornarna befann sig även här flickor ofta runt det stora bordet och 

pysslade med en fröken medan pojkar befann sig på legomattan och byggde. I 

lekrummet lekte både pojkar och flickor men i enkönade grupper med olika 

leksaker. Den stora hallen var den plats där lek över genusgränserna oftast 

ägde rum. Där befann sig sällan någon fröken. Utdrag ur observation:  

 

Barnen i hallen har brottningsmatch. Lasse och Niklas brottas mot Lisa och Britta. Det 

går till så att pojkarna står på ena sidan av hallen och flickorna på den andra. De 

springer mot varandra och börjar brottas, samtidigt.  

 

Att hallen var den plats där lek över genusgränserna oftast ägde rum skulle 

kunna bero på att detta rum inte hade någon synlig pedagogisk tanke. I hallen 

fanns det inte några givna koder för vad som skulle lekas där, som det fanns i 

exempelvis hemvrån. Det blev då fritt för barnen att själva bestämma.  Vi 

tänker att detta kan skapa större möjligheter för barnen att överskrida 

genusgränser då gränserna inte är lika tydliga i hallens utformning och tanke 

som de kan vara i exempelvis en hemvrå.  

 

Miljön är till synes könsneutral med viss styrning mot det maskulina. I 

lekrummet finns exempelvis flera olika sorters byggmaterial. I det stora 

rummet finns en hylla med lego och ”konstruktionsbygge”. I ett hörn av 

hallen, runt om tågbanan, fanns dock en vagn, en liten soffa, en vagga och 

några dockor som får agera dockvrå.  

 

Traditionella genusroller 

Varje morgon när vi har kommit till respektive förskola har aktiviteterna sett 

liknande ut på de båda förskolorna. Några flickor har suttit tillsammans vid ett 

bord och ritat, pysslat eller spelat spel tillsammans med en eller flera fröknar. 
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Några pojkar har lekt med lego eller bilar i en annan del av avdelningen utan 

någon vuxen deltagande.  

 

Analyserna visar att barnens lekar hade en tendens att vara stereotypa enligt 

traditionella mönster. Flickorna satt ofta och ritade lugnt runt ett bord, eller 

lekte lugna lekar, ofta rollekar, tagna ur vardagen. 

Utdrag ur observation: 

 

Britta skakar täcket. Jag frågar varför hon gör så. Hon svarar att det ska bli rent till 

bebisen och säger skrattande att mamma brukar göra så med allt hemma.  

 

Som vi nämnt i vår inledning syns ofta kvinnor i barnböcker i någon slags 

hemlik miljö med ett barn eller ett hushållsredskap i närheten av sig. Enligt 

traditionella genusmönster så är det kvinnan som sköter hushållet. Vi gissar 

utifrån vad Britta säger att hon lärt sig att detta är vad mammor gör. Liknande 

lekar kan bidra till att de genustraditionella mönstren i förskolan förstärks.   

 

Pojkarna lekte ofta med olika konstruktionsbyggen eller fordon. Lekarna 

innehöll höga ljudeffekter och tenderade att gå ut på att köra sönder sakerna.  

Utdrag ur observation: 

 

Lasse bygger lego. Olle kommer och sätter sig på legomattan. Nu är de sex barn som 

leker med lego, alla är pojkar. Lasse håller då och då på att spexa genom att slänga sig 

på golvet. Ingen bryr sig om det. Lasse och Olle kör med sina legobilar över bordet och 

krockar. 

 

Lekarna var ofta enkönade, det vill säga flickor lekte med andra flickor och 

pojkarna med andra pojkar. Även under samlingen var detta mönster tydligt 

då alla pojkarna satte sig bredvid varandra och alla flickorna satte sig bredvid 

varandra.  

 

Hellman (2010) har sett att genus görs tydligast i rum där barn blir sedda av 

många och riskerar att granskas och normeras. Detta händer också under 

rutinsituationer så som samling. Vår analys visar att detta främst skedde under 

samlingarna genom att pojkarna satt bredvid varandra och flickorna bredvid 

varandra. Vi funderar kring om det kan bero på just det Hellman upptäckt om 

rutinsituationer. Att barn kan uppleva att de granskas och normeras och därför 

inte vill riskera att sätta sig bredvid någon av annat kön, då det skulle bryta 

mot normerna på samlingen. Det skulle också kunna bero på att barn ofta 

relaterar till andra barn av samma kön, vilket kan synas i vår studie genom att 

barnen ofta lekte i enkönade grupper. När leken avbröts för samling tänker vi 

oss att det föll sig ganska naturligt för barnen att sätta sig bredvid sina 

kamrater de nyss lekt tillsammans med. Eftersom att flickor ofta lekte 

tillsammans, och pojkar tillsammans så blev uppdelningen på samlingen efter 

kön.  
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Gränsöverskridande 

Enligt traditionella genusroller förväntas pojkarna ta plats medan flickorna är 

mer tillbakadragna. De gränsöverskridande positionerna vi sett mest av under 

våra observationer och i analyserna är det dock flickor som tar plats. Detta har 

framförallt varit tydligt under samlingarna på de olika förskolorna. Under 

samlingarna på stadsförskolan var det framförallt en flicka som bråkade, 

gjorde motstånd och tog plats. Under samlingarna på förskolan i landsbygden 

var det två flickor som gärna pratade högt, överröstade de andra och tog plats. 

I den fria leken har vi inte sett lika mycket av detta fenomen men det 

förekommer även till viss del där.  

 

Enligt Hellman (2010) görs genus, som vi nämnt ovan, tydligast i bland annat 

rutinsituationer. Kanske kan det förstås som att det dessa flickor gör är att 

protestera mot de traditionella sätten att göra genus på. När de i en 

rutinsituation, så som samling, är synliga och tillgängliga för granskning samt 

normering intar gränsöverskridande positioner funderar vi kring om detta kan 

vara ett sätt att göra motstånd mot de traditionella genusrollerna. Genus och 

identitetsskapande behöver inte bara göras enligt traditionella mönster.  Att 

flickorna är de som tar stor plats på samlingarna skulle kunna visa på att kön 

inte har en överordnad betydelse när det kommer till barns 

identitetsskapande. Vi tror snarare att identitetsskapandet är en blandning av 

bakgrund, miljö, kön, sexualitet, etnicitet, religion, ålder, och 

funktionsnedsättning.  

 

I motsättning till vad de traditionella genusrollerna antyder har vi sett att lek 

över genusgränserna förekommer. Inte lika ofta som enkönade lekar, men de 

finns där. Det var framförallt två flickor, en på respektive förskola, som ofta 

lekte med barn av motsatt kön. Detta ledde till att flera barn anslöt och de 

dagar dessa barn var på förskolan blev lekarna mer ”genusblandade”. Lekarna 

som lektes var dock sällan mot det ”flickiga hållet” utan gick mer mot vad 

traditionella mönster beskriver som typisk pojklek. Utdrag ur observation: 

 

Lisa, Lasse, Olle, Bosse, Pelle och Melker leker hundar ute i hallen. De är ganska 

högljudd nivå och barnen kryper och brottas.  

Lisa: Jag är starkare än Lasse. Lasse är svagast! OCH jag är smartast *skrattar* Två 

fröknar kommer ut i hallen och leken pausas, men återupptas när barnen märker att 

fröknarna bara är där för att titta på en hjälm. Kerstin ansluter till leken. De brottas, 

en är avbytare. Leken är rätt våldsam.  

 

Detta blir intressant i relation till det Bodén (2011) problematiserar angående 

att pojkar sällan erbjuds lekar i feminint kodade miljöer, som dockvrån, då hon 

menar att det kan beskrivas som att pojkar tvingas ta ett steg nedåt i 

förskolerummens hierarki. Som exemplet ovan visar kunde vi i vår studie se 

att de genusblandade lekarna ofta var maskulint kodade. Vi undrar om detta 

har att göra med att pojkar inte är beredda eller behöver ta ett steg nedåt i 

förskolans genushierarki.  
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Vid några tillfällen har vi, i vår analys, sett pojkar som är måna om att 

upprätthålla regler. Enligt traditionella genusmönster är det framförallt flickor 

som agerar hjälpfröknar och är måna om att reglerna upprätthålls, så vi anser 

att detta är lite av ett gränsöverskridande. Det var framförallt en pojke: 

Jonathan, på förskolan på landsbygden som var mån om reglerna. Han var 

också den enda pojken som lekte så kallade ”flicklekar” tillsammans med 

flickorna. Jonathan berättade ofta för de andra barnen vad som var rätt och fel 

samt vad man fick göra och inte. Dessa regler var till synes upprättade av 

vuxna och Jonathan var mån om att de följdes: ”Lasse har tröjan över knäna. 

Jonathan: Gör inte sådär! Din tröja kommer bli större.” De andra barnen lyssnade 

sällan på de förmaningar Jonathan hade att komma med.  

 

Möjligheter och begränsningar 

Pojkarnas lek blir efter ett tag mer högljudd. De får en tillsägelse av fröken att detta 

rum är det lugna rummet och att de får gå ut därifrån och in i lekrummet. Pojkarna 

leker vilt och högljutt inne i lekrummet. Britta och hennes kamrat sitter och ritar när 

en av dem höjer rösten och pratar argt till den andra.  

Fröken: Oj vilka höga röster ni har! 

 

Ovan ser vi ett exempel där pojkar ges möjlighet att leka högljudda, vilda lekar 

medan flickor begränsas till att vara lågmälda.  

 

Ett annat exempel där barn begränsas i sina positioner: 

 

Vid en samling på en av förskolorna skulle barnen berätta vad de ville leka med varpå 

flera flickor säger att de ska leka i dockvrån. Flickorna får tillåtelse att gå och leka. 

Lasse säger att han också vill leka i dockvrån. Fröken uppmanar honom att i så fall 

fråga om han får vara med. Olle vill också leka i dockvrån men får till svar att det nu är 

fullt. 

 

 Här är det istället pojkar som begränsas i vilka positioner de tillåts inta. 

Förväntningar på flickor och pojkar möjliggör och omöjliggör olika positioner 

barn tillåts inta i olika situationer. Dessa två exempel visar på hur olika 

begränsningarna och möjligheterna kan se ut för flickor och pojkar. Pojkar 

förväntas leka högljudda och vilda lekar snarare än lugna lekar i dockvrån. 

Detta kan ge pojkar möjligheter att agera stort med höga röster, medan de i 

andra fall begränsas till detta då de inte får tillgång till de mer feminint kodade 

lekarna och miljöerna. Tidigare funderade vi kring huruvida pojkar behövde ta 

ett steg nedåt i genushierarkin på förskolan genom att leka i feminint kodade 

miljöer. Utifrån vad Bodén (2011) diskuterar om förskole hierarkin fick 

exemplet ovan oss att fundera kring om pojkar tillåts ta ett steg nedåt i 

hierarkin på förskolan.  

 

Begränsningar skapas av både barn och vuxna i förskolan. Nedan ser vi ett 

exempel där ett barn protesterar mot gränsöverskridande och begränsar 

möjligheterna till detta: 
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Fyra pojkar leker med lego.  

Lasse: Har du lila strumpor? 

Olle: Jaa… 

Lasse fnissar och säger: Pojkar har inte lila strumpor! 

Jonathan: Jooo! Det kan de visst ha! 

Olle: Det var mamma som köpte dem… 

Jonathan: Tog hon fram de åt dig? 

Lasse: Det ska jag aldrig ha! 

 

Detta exempel visar på medvetenhet bland barnen i vår studie om vad som 

anses vara tillåtet och inte för flickor och pojkar samt hur måna de är om att 

upprätthålla dessa regler. Det hade varit intressant att se hur situationen hade 

kunna sett ut om en flicka haft blå strumpor på sig, då blå är en i regel 

maskulint kodad färg. Hade situationen ens uppstått? Ofta när man vill skapa 

en könsneutral miljö plockar man bort det mest feminint kodade vilket gör att 

det maskulina blir det neutrala. Vi undrar om det är något liknande som skulle 

kunnat hända om en flicka haft blå strumpor, att det blivit neutralt och ej 

nämnvärt.  

 

 I nedanstående exempel ser vi vilka egenskaper som framträder som viktiga 

för flickor respektive pojkar: 

 

Madicken, Annika och Tommy ritar. Madicken och Annika ritar prinsessorna ur 

”Frost” och pratar om hur fina och snälla de är. Tommy ritar monstertjuvar som han 

menar är jättestora och jättestarka och som ingen vill träffa.  

 

Möjligheter och begränsningar skapas av både barn och vuxna i förskolan. Det 

är tydligt att barn redan i tidig ålder är väl medvetna om hur flickor och pojkar 

bör vara och agera och vilka positioner de tillåts inta. Sannolikt är 

egenskaperna barnen pratar om i exemplet någonting de ständigt ser, inte 

minst i tv-rutan. Karaktärer som riktar sig mot flickor, så som 

Disneyprinsessor är ofta snälla, vackra och hjälpsamma medan karaktärer 

riktade till pojkar ofta är superhjältar med egenskaper som styrka, snabbhet 

och mod. Att karaktärerna riktar sig till flickor respektive pojkar görs ännu 

tydligare om vi tittar på de stora klädkedjorna. Ofta är kläderna uppdelade i 

pojk- och flickavdelningar där superhjältarna finns tryckta på kläder avsedda 

för pojkar, medan kläder avsedda för flickor till stor del har motiv av olika 

Disneyprinsessor.     

 

Forskning visar att det ofta är flickor som ska jämställas (Edström, 2010). Det 

framgår att flickor inte bör vara särskilt flickaktiga. Flickor med ”pojkigt” 

beteende ses som något positivt medan pojkar med ”flickigt” beteende inte ses 

lika positivt. Enligt de traditionella genusrollerna bör flickor leka lugna lekar 

medan pojkar tillåts leka vildare lekar. Under våra observationer har vi dock 

sett att alla barn erbjuds och uppmanas att leka just lugna lekar som inte är så 

högljudda. Nedan följer några exempel: 
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Efter samlingen springer några barn omkring inne på avdelningen. Fröken säger: Nu 

får ni hitta på något. Ni kan bygga något, lägga pussel eller spela spel.  

Några barn har byggt en hinderbana som de springer runt på. En fröken kommer in 

och uppmanar en flicka om att vara lite lugn: ”Du är alldeles röd i ansiktet” 

Lisa, Lasse, Olle, Bosse, Pelle och Melker leker hundar ute i hallen. Leken är ganska 

våldsam och högljudd med mycket brottning. En fröken tittar på en stund. Efter ett tag 

avbryter hon leken och bestämmer att de ska ha samling. Hon säger till barnen att de 

behöver varva ner lite. 

En fröken sitter vid ett bord med några barn. Två pojkar smyger förbi. 

Fröken: De leker spioner! De syns knappt och man hör dem inte. Bra! 
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Diskussion 
Denna del består av en resultatdiskussion där vi diskuterar vårt resultat i 

förhållande till vad andra forskare kommit fram till utifrån fyra kategorier: 

Traditionella genusroller, hur överskrider barn gränser? Vilken betydelse har 

miljön för hur barn agerar gränsöverskridande? Hur ser möjligheter och 

begränsningar ut för olika barn? Diskussionen avslutas med en kort 

sammanfattning. 

 

Syftet med vår studie var att få ökad förståelse kring barns möjligheter att inta 

gränsöverskridande positioner i förskolan. För att få en ökad förståelse har vi 

observerat två barngruppers agerande i olika situationer för att sedan 

analysera vårt insamlade material med inspiration från ett normkritiskt 

perspektiv. Under analysens gång växte fyra teman fram: miljö, traditionella 

genusroller, gränsöverskridande samt möjligheter och begränsningar. Utifrån 

dessa teman har vi försökt se och beskriva barnens möjligheter att inta 

gränsöverskridande positioner. Detta har gett oss ökad förståelse av hur barns 

möjligheter att inta olika positioner kan se ut på en förskola. Vi kommer att 

börja med att diskutera lite om traditionella genusroller vi har sett i vår studie, 

då vi tänker att det är nödvändigt att resonera kring hur de traditionella 

rollerna kan te sig för att kunna fortsätta diskutera utifrån våra tre 

frågeställningar: 

 Hur överskrider barn gränser? 

 Har miljön någon betydelse för hur barn agerar gränsöverskridande? 

 Finns det olika möjligheter för olika barn? 

 

Traditionella genusroller 

Genus är en princip som gör att vi i dagens samhälle anser att det finns två 

typer av människor: kvinnor och män. Vi tillskriver dessa människor 

egenskaper i form av kvinnligt och manligt. Dessa egenskaper överför vi ofta 

på andra saker, exempelvis kläder, färger och leksaker (Thurén, 2003). Våra 

analyser visar på ett mönster att barnen ofta lekte enkönade och vad som 

skulle kunna ses som stereotypa lekar. Flickor lekte ofta lugna lekar, 

exempelvis rollekar med inspiration från det normativa vardagslivet. Vi såg 

ofta att flickor förhandlade och diskuterade mycket i sina lekar. Pojkar lekte 

mer vilda eller högljudda på gränsen till våldsamma lekar exempelvis 

konstruktionsbygge med tillhörande höga ljudeffekter eller brottning. Davies 

(2003) menar att det finns självklara koder i samhället som gör att människor 

måste vara antingen män eller kvinnor. När barn lärt sig dessa självklara koder 

inser de att de måste kunna ses som det ena eller andra. Barnens vardag 

genomsyras ständigt av vad som är kvinnligt och manligt (Eidevald, 2009). 

Detta skulle kunna leda till att barnen lär sig hur de bör leka som flicka och 

hur de bör leka som pojke för att inte träda ur den normativa mallen och ses 

som avvikande. Att barn visar ett större intresse för leksaker och lekar de tror 
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är till för sitt eget kön än leksaker och lekar de tror är till för det andra könet 

(Eidevald, 2009) kan bero på något liknande. Eftersom normen om kvinnligt 

och manligt, samt insikten om att måsta kunna ses som det ena eller andra 

ständigt är närvarande i barnens vardag påverkas möjligtvis barnen att ”lära 

sig” vad som är rätt och vad som är fel för flickor respektive pojkar.  

 

En annan faktor vi tänker oss kan vara bidragande till barns val av lekar är 

pedagogers uppfattningar om genus. Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att om pedagoger har genusstereotypa 

föreställningar speglas detta i verksamheten, vilket kan leda till att stereotypa 

mönster snarare förstärks än utmanas. Uppfattningar om genus grundar sig i 

djupt rotade traditioner och föreställningar om vad som är kvinnligt och 

manligt (Eidevald, 2011). Analysen har egentligen inte visat några tydliga 

tecken på stereotypa uppfattningar från pedagoger. Det vi har sett är att 

pedagogerna möjligtvis hade något större tålamod vad gällde pojkars vilda lek 

samt deras agerande vid samlingar än om flickor agerade på liknande sätt. 

Dock har all lek, både flickors och pojkars, mer eller mindre styrts eller försökt 

styras mot lugnare lek. Pedagoger är ständigt närvarande i barns vardag på 

förskolan, och har därför troligtvis en stor inverkan på barnen. Sandström, 

Stier och Sandberg (2013) har sett att pedagoger ofta förväntar sig att barn ska 

agera i enlighet med stereotypa genusroller, och att de associerar vissa leksaker 

till flickor och andra till pojkar. Beroende på pedagogernas syn på genus tror 

vi att barnens lekar påverkas åt det ena eller andra hållet. Det kan vara så att 

pedagogerna hade större inverkan på vilka val barnen gjorde än vi var 

förmögna att se. Vårt fokus och syfte med studien var egentligen inte de 

vuxna, utan snarare hur barnen agerade, vilket med stor sannolikhet kan ha 

gjort att vi missade denna aspekt. 

 

Hur överskrider barn gränser? 

Vårt resultat visar barn som intar olika gränsöverskridande positioner, främst i 

form av flickor som tar plats. Det vill säga flickor som agerar, enligt 

traditionella genusroller, typiskt ”pojkigt”. Vi har också sett en del lek över 

genusgränserna, där lekarna ofta styrs mot de vilda, högljudda, på gränsen till 

våldsamma lekarna vilket leder till att lekarna blir typiskt ”pojkiga” I enstaka 

fall har vi också sett gränsöverskridande i form av att pojkar intar positioner 

som anses enligt traditionella mönster typiska för flickor. Dessa positioner 

intog främst en pojke genom att agera hjälpfröken samt leka med flickorna, 

typiskt ”flickiga” lekar. Detta är intressant att diskutera i förhållande till det 

forskning säger om maktförhållandet mellan femininitet och maskulinitet där 

maskulinitet rankas högre än femininitet (Thurén, 2003; Eidevald, 2009; 

Edström, 2010; Hellman, 2010; Bodén, 2011; Sandström, Stier & Sandberg, 

2013).  

 

Flickor har en större benägenhet att avvika från traditionella genusmönster än 

vad pojkar har (Kåreland & Lindh-Munther, 2005) vilket vi tydligt sett i vår 

studie. Flickorna är de som överskrider de traditionella genusgränserna genom 
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att agera typiskt ”pojkigt” genom att ta plats och leka lekar som förknippas 

främst med pojkar.  Vad kan då detta fenomen bero på? Bodén (2011) 

problematiserar att flickor ofta lockas till de maskulint kodade miljöerna 

medan pojkar sällan lockas till de feminint kodade. Hon menar att detta kan 

bero på att man inte vill tvinga pojkarna att ta ett steg nedåt i förskolerummens 

hierarki. I vår studie såg vi hur några pojkar ville gå till dockvrån men blev 

nekade med förevändningen att det var fullt. Det kan ha varit så att det 

faktiskt var fullt, då det redan var flera flickor som lekte där, men det kan 

också ha varit så att pojkar i vissa fall till och med nekas att vistas i de mer 

feminint kodade miljöerna på förskolan. Vi funderar kring om detta kan bero 

på att pojkar förväntas leka vilda lekar och därför inte tros klara av den lugna 

leken som bör ske i exempelvis dockvrån. 

 

Om det maskulina är normen, om pojkar inte lockas och i vissa fall till och med 

nekas tillträde till de feminint kodade miljöerna är det kanske inte förvånande 

att flickor är de som har störst benägenhet att avvika från traditionella 

genusmönster. Om det maskulina är normen blir det i princip avvikande att 

agera feminint vilket gör att flickor som träder över genusgränsen följer 

normen om det maskulina, medan pojkar som träder över genusgränsen blir 

avvikande. Analysen gjorde det tydligt att flickor som intog 

gränsöverskridande positioner och var benägna att leka ”pojkiga” lekar blev 

attraktiva lekkamrater för alla barnen, medan pojkar som intog positioner 

förknippade främst med flickor inte blev lika attraktiva lekkamrater. 

 

Vilken betydelse har miljön för hur barn agerar 
gränsöverskridande? 

Eriksson Bergström (2013) har kommit fram till att miljön har betydelse för 

vilka positioner barn intar i olika situationer. Hon beskriver bland annat hallen 

som ett anonymt rum där barnen har chans till friare lek. Genom vår analys 

upptäckte vi att hallen var ett av de rum där de flesta lekarna över 

genusgränserna ägde rum. Det finns olika förväntningar om vad som ska 

göras i olika rum vilket leder till att det skapas förväntningar om vem som ska 

vara där (Bodén, 2011). I hallen, menar Eriksson Bergström (2013), är inte 

miljön planerad för den pedagogiska verksamheten. Eftersom att hallen är en 

oplanerad miljö som saknar förväntningar på vad som ska lekas och vilka som 

ska leka där tror vi att hallen blir tillgänglig för många olika typer av lekar och 

därför också många olika barn. Hallen är också en plats relativt fri från vuxna 

då pedagoger inte vistas där speciellt ofta. Detta skulle kunna leda till att barn 

inte känner sig lika granskade (Hellman, 2010) och därför vågar inta 

gränsöverskridande positioner som går utanför den normativa mallen. 

 

Rum med stängda dörrar är rum vi inte haft tillträde till. Vi har därför svårt att 

uttala oss om vad som hände i dessa rum, men utifrån vad Hellman (2010) 

skriver om att genus tonas ner i rum där barn kan dra sig undan tänker vi oss 

att det troligtvis också kan ha hänt i dessa rum. När genus tonas ner intar 

troligtvis barn fler gränsöverskridande positioner. Detta är någonting vi tycker 
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skulle varit intressant att se mer av men valt att avstå från då barnen ofta nekat 

oss tillträde till dessa situationer.  

 

Bodén (2011) förklarar hur man i förskolans verksamhet ofta vill 

könsneutralisera platser som exempelvis dockvrån, som förknippas främst 

med flickor, genom att byta namn på denna till någon som anses vara mer 

könsneutralt så som hemvrån. Namn på rum som traditionellt sett förknippats 

med pojkar, exempelvis byggrummet, får ofta behålla sina namn, då de redan 

anses vara neutrala. Under analysen la vi märke till något liknande. På en av 

förskolorna fanns, vad de kallade, en hemvrå. I hemvrån fanns dockor, 

docksängar och andra tillbehör samt ett kök med bord och stolar. Det fanns 

också en affärsdel i hemvrån som, om vi får gissa, placerats där för att just 

neutralisera miljön från att vara typiskt feminint kodad. Trots försök att 

neutralisera hemvrån för att både pojkar och flickor skulle intresseras av den 

såg vi endast flickor leka där. Vi tror att det kan ha berott på att det fortfarande 

fanns platser på förskolan som var mer neutrala än hemvrån med affärsdel 

som lockade pojkarna mer. Detta blir problematiskt eftersom det maskulina är 

det som blir det neutrala (Bodén, 2011).  

 

Analysen visar att barn intar olika positioner i olika miljöer. På platser där 

miljön inte förutbestämmer vad som ska lekas har vi sett barn ta flera olika 

positioner än vad de gjort i pedagogiskt planerade miljöer. Hellman (2010) 

menar att genus tonas ner i rum där barn kan dra sig undan och görs starkare 

när barn upplever att de granskas. Vi törs därför med stöd från Hellman 

(2010), Boden (2011), och Eriksson Bergström (2013) påstå att miljön har 

betydelse för hur barn agerar gränsöverskridande.  

 

Hur ser möjligheter och begränsningar ut för olika barn? 

Forskning om förskolan visar att föreställningar om genus påverkar de möjliga 

positioner som barn tillåts inta. Sandström, Stier och Sandberg (2011) menar att 

pedagoger förväntar sig att barn ska agera i enlighet med stereotypa 

genusroller. Detta tror vi skapar både möjligheter och begränsningar för barn 

att inta olika positioner. Vi har sett exempel i vår studie där pojkar ges 

möjlighet att leka högljudda, vilda lekar, kanske just för att de är pojkar och 

det är enligt traditionella genusmönster vad som förväntas av dem. I vårt 

resultat visar vi ett exempel där några pojkar leker högljutt utan att någon bryr 

sig nämnvärt. I samma sekvens höjer en flicka rösten till en annan och får 

genast en kommentar om att de har så höga röster. Exemplet visar på att det 

inte önskvärt att flickor höjer rösten vilket leder till att de ofta begränsas till 

den stereotypa bilden av hur flickor ska vara: tysta och lugna. Detta visar på 

det Eidevald (2011) talar om att förväntningar på flickor och pojkar möjliggör 

och omöjliggör olika positioner barn tillåts inta. Om pedagoger faktiskt 

förväntar sig att barn ska agera i enlighet med stereotypa genusroller kan det 

bli problematiskt för barn att inta gränsöverskridande positioner. I detta fall 

begränsas flickor från att vara högljudda, medan pojkar får möjlighet att vara 

det. Om vi ser det från en annan synvinkel kan vi förstå det på ett annat sätt. 
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Dolk (2011) skriver att barn positionerar sig och positioneras av andra på flera 

olika sätt under en dag. Vi spekulerar kring vad som händer med den tysta, 

lugna pojken som positioneras enbart utifrån sitt kön, utan hänsyn till andra 

aspekter så som bakgrund och ålder. Vi tänker oss att eftersom han är pojke 

förväntas han höras och ta plats i barngruppen. Passar han inte in i den 

normativa mallen om hur man gör pojkighet riskerar han att bli avvikande. 

Detta skulle kunna leda till att han begränsas till möjligheten att vara den tysta 

lugna pojken, just för att han är pojke.  

 

Ett annat exempel, som vi också nämnt tidigare, är två pojkar som nekas 

tillträde till dockvrån. Även detta kan ses utifrån det Sandström, Stier och 

Sandberg (2011) beskriver om att pedagoger förväntar sig att barn ska agera i 

enlighet med stereotypa genusroller. Vi kan tro att föreställningen om genus 

här begränsar pojkarna i de positioner de tillåts inta. Tidigare har vi diskuterat 

att pojkar som leker i feminint kodade miljöer tar ett steg nedåt i 

förskolerummens hierarki och att pedagoger inte vill ”tvinga” pojkar att göra 

det (Bodén, 2011). I detta fall ser vi snarare att pedagoger inte tillåter pojkar att 

göra det. Kan det bero på vilka förväntningar man har på pojkars respektive 

flickors lek? Vi, likt Eidevald (2011) ställer oss frågande till vilka positioner 

som flickor och pojkar faktiskt har möjlighet att inta i olika situationer i 

förskolan. 

 

Begränsningar och möjligheter att inta olika positioner skapas dock inte bara 

av pedagoger utan även av barnen. Thurén (2003) beskriver genus som en 

princip som gör att vi i dagens samhälle anser att det finns två typer av 

människor: kvinnor och män. Vi tillskriver dessa människor egenskaper i form 

av kvinnligt och manligt. Dessa egenskaper överför vi ofta på andra saker, 

exempelvis kläder, färger och leksaker. Exemplet där fyra pojkar leker med 

lego och Lasse upptäcker att Olle har lila strumpor på sig och ifrågasätter detta 

skulle kunna bero på att Lasse, som ifrågasätter strumporna, har tillskrivit 

färgen lila kvinnliga egenskaper. När Davies (2003) diskuterar normer och 

språk menar hon att när barn lärt sig att se samhällets koder inser de att de 

måste kunna ses som antingen pojke eller flicka. Att en pojke har lila strumpor 

blir då ”fel” eftersom lila är en färg för flickor. När Jonathan sedan frågar om 

det är Olles mamma som tagit fram strumporna åt honom är det tänkbart att 

han ger Olle en möjlighet att undvika den normerande blicken som ser honom 

som avvikande med lila strumpor, genom att kunna hävda att han inte själv 

valt strumporna. Analysen av denna situation visar att barnen skapar både 

begränsningar och möjligheter för sig själva och andra att inta olika positioner.  

 

Vi har diskuterat hur de olika barnen tillåts leka, var de finns möjligheter att 

leka samt vilka kläder olika barn har möjlighet att använda. Slutligen vill vi 

avhandla om det skulle kunna vara så att olika egenskaper är mer eller mindre 

lämpliga för olika barn. Eidevald (2009) menar att barns vardag ständigt 

genomsyras av vad som är kvinnligt och manligt. I resultatet skriver vi om tre 

barn som ritar. Två flickor ritar prinsessor och tillskriver dem egenskaper som 

fina och snälla medan pojken ritar ”monstertjuvar” som han säger är så stora 



  

 

25 

 

och starka att ingen vill träffa dem. Analysen visar på en medvetenhet hos 

barnen i vår studie om vad som är önskvärda egenskaper för flickor respektive 

pojkar. Förväntningar på flickor och pojkar möjliggör och omöjliggör vilka 

positioner barn tillåts inta. Frågan är hur dessa förväntningar kan påverka 

barns genusidentitetsutveckling (Eidevald, 2011). Vi spekulerar kring hur 

dessa förväntningar skulle kunna skapa både möjligheter och begränsningar 

för barnen. Utifrån förväntningarna kan pojkar få möjlighet att vara djärva, 

självsäkra och ta plats. Samtidigt skulle pojkar kunna förlora möjligheten att 

vara rädda och ledsna om de hela tiden förväntas vara stora och starka. Vad 

gäller flickor skulle begränsningarna kunna visa sig genom att de inte förmår 

leka vissa lekar då de inte bör smutsa ner sig, eller att de har för åtsittande 

kläder för att kunna röra sig fritt då det viktigaste för en flicka är att vara fin. 

Förväntningarna kan också leda till möjligheter för flickorna: Flickor, som inte 

förväntas vara lika stora och starka som pojkar, kan tillåtas visa sig svaga och 

misslyckas samt att på ett mer öppet sätt visa sina känslor.  

 

Då Eidevald (2011) menar att det finns olika förväntningar på flickor och 

pojkar tror vi att det skulle kunna leda till att det också skapas olika 

möjligheter för flickor och pojkar.  

 

Avslutande sammanfattning 

I vår studie har vi varit intresserade av att få en ökad förståelse kring hur barns 

möjligheter att inta gränsöverskridande positioner i förskolan kan se ut. Vi har 

studerat hur två barngrupper intar olika positioner, och sedan analyserat vårt 

insamlade material. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv har vi fått syn på 

olika gränsöverskridande positioner. För att precisera vad vi var ute efter har 

vi använt oss av tre frågeställningar som vi försökt besvara:  

 Hur överskrider barn gränser? 

 Vilken betydelse har miljön för hur barn agerar gränsöverskridande? 

 Hur ser möjligheter och begränsningar ut för olika barn? 

 

I vår studie överskred barnen gränser främst på tre olika sätt. Tydligast var 

gränsöverskridande i form av flickor som tog plats, lek över genusgränserna 

samt i enstaka fall en pojke som intog positioner som anses typiska för flickor.  

Analysen tillsammans med diskussionen visar på att miljön har betydelse för 

vilka gränsöverskridande positioner barn intar. Med stöd från Hellman (2010), 

Bodén (2011) och Eriksson Bergström (2013) har vi kommit fram till att miljön 

hade betydelse för hur barnen agerade gränsöverskridande. Angående 

möjligheter och begränsningar för olika barn att inta gränsöverskridande 

positioner visar analysen på att det ofta fanns olika möjligheter och 

begränsningar för flickor och pojkar att inta olika positioner. Möjligheterna och 

begränsningarna skapades av både pedagogerna och barnen själva. 

 

För vidare forskning vore det intressant att belysa fenomenet 

gränsöverskridande ur barns perspektiv, det vill säga, med fokus på barns 

tankar och uppfattningar om vilka möjligheter som finns. 
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BILAGA 1: Missiv till förskolor 

Hej! 

Vi heter Fanny Hansson och Sara Jensen och går termin 7 på 

förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Härnösand. Det har blivit 

dags för oss att skriva vårt examensarbete, vilket vi valt att skriva om 

Barns gränsöverskridande i förskolan.  

Syftet är att studera barns relationer i olika situationer. Detta vill vi göra 

genom att observera barngruppen och eventuellt samtala med några av 

barnen. 

Vi söker en förskola/avdelning som har möjlighet och lust att ta emot 

oss så att vi kan genomföra vår studie. Vi är intresserade av att 

observera den pedagogiska verksamheten inomhus och kommer därför 

att anpassa oss efter era rutiner. Vi önskar att genomgöra 

observationerna vid ca 4 olika tillfällen under veckorna 45-46 med ett 

tidsomfång på ca 3 timmar per gång. 

Vi tänker oss att ni på förskolan gemensamt får komma överrens om var 

det passar er bäst att vi gör våra observationer.  

Arbetet skriver vi tillsammans men vi kommer att genomföra 

observationerna var för sig.  

Undersökningarna kommer att genomgöras i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 

deltagande är frivilligt, att deltagarna i vår studie har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst, att deltagarnas identitet inte kommer att 

röjas, materialet kommer endast användas i vårt arbete. Eftersom att 

studier av barn under 15 år kräver vårdnadshavares godkännande 

kommer vi också att behöva kontakta vårdnadshavare till berörda barn 

för att få deras medgivande och hoppas att ni vill hjälpa oss med detta. 

Tack på förhand! 

Kontakta gärna oss vid funderingar: 

Fanny: 073-xxxxxxx / (mailadress) Sara: 070-xxxxxxx / (mailadress) 



  

 

 

BILAGA 2: Förfrågan till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Jag heter xx och går sista terminen på Mittuniversitetets 

förskollärarutbildning i Härnösand. Jag skriver nu, tillsammans med 

min studiekamrat, det avslutande examensarbetet.  Vi är intresserade av 

att göra en studie om barns relationer i olika situationer på förskolan. 

Detta vill vi studera genom att observera och eventuellt samtala med 

barnen.  

Jag har fått godkännande av personal att genomföra observationer och 

samtal på xx förskola men behöver vårdnadshavarnas godkännande för 

att ha möjlighet att göra det. Därför behöver jag nu er hjälp! 

Observationerna kommer att genomföras vid ett antal olika tillfällen och 

dokumenteras med hjälp av papper och penna. Samtalen kommer att 

spelas in med ljudupptagning. Jag kommer varken uppge barnens eller 

förskolans namn i arbetet och materialet kommer endast användas i 

själva uppsatsen.   

Jag kommer bara att studera barn som har vårdnadshavares 

godkännande. 

Vi är ytterst tacksamma om vi kan få svar på detta så snart som 

möjligt! 

Lämnas till förskolan 

Barnets namn _____________________________________ 

o JA! Mitt/vårt barn får delta i observationer OCH samtal 

o Mitt/vårt barn får bara delta i observationer 

o Mitt/vårt barn får bara delta i samtal 



  

 

 

o NEJ! Mitt/vårt barn får ej delta i observationer ELLER samtal 
 

   __________________________                               ___________________________ 
 Underskrift vårdnadshavare                          Underskrift vårdnadshavare 

 

 


