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SAMMANFATTNING 

Förskolepersonalens pedagogiska förhållningssätt påverkar arbetet med normer 
och värden i förskolan. Det råder olika uppfattningar kring hur detta arbete ska 
se ut. Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på förskolepersonals syn 
på och arbete med olikheter, normer och värden, samt deras syn på begreppen 
normkritik och normkreativitet.  
 
Studiens forskningsfrågor lyder: 
 

• Hur ser förskolepersonal på olikheter, normer och värden i förskolan? 
 

• På vilket sätt anser förskolepersonal att de arbetar med och mot normer i 
förskolan? 
 

• Hur resonerar förskolepersonal kring begreppen normkritik och 
normkreativitet? 

 

Metoden i undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Studien 
utgår från ett normkritiskt perspektiv som hjälper oss att synliggöra normer och 
deras praktiska konsekvenser. Vi har även tagit inspiration från Langmann och 
Månsson (2016) som problematiserar normkritiken. I resultatet framkommer 
att förskolepersonalen ser olikheter som något positivt. Slutsatsen visar att 
förskolepersonalens arbete med normer och värden kan se olika ut samt att 
deras definition och förståelse av normbegrepp kan variera.  
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1. Inledning 

“Spring bort till de andra snabba pojkarna, du!” 

“God morgon! Vilken fin tjej, med klänning och tofsar idag! ” 
“Kärlek börjar med bråk och slutar med barnbidrag!” 

“Leker ni mamma, pappa, barn?” 

“Han är så liten så han förstår inte” eller  
“...och prinsen tog sig en vacker fru och så levde de lyckliga i alla sina dagar”.  
  
Känns det här helt främmande eller har vi hört det någon gång? 
 
I vårt samhälle råder en mängd olika normer som människor påverkas av. Det finns 
normer som är nödvändiga, men det finns även normer som är viktiga att försöka 
motverka. Därför är det viktigt att förskolepersonal är medvetna om vilka normer 
som råder och tillämpar ett medvetet förhållningssätt kring dessa (Dolk,2013).  
 
Förskolepersonal har en stor del i formandet av barns identitetsskapande, deras syn 
på andra människor och synen på samhället. Hur ska människor vara och agera, och 
vad anses normalt? Förskolepersonalen sätter olika normer som indirekt påverkar 
barnen (Hundeide, 2006). Därför väcktes en nyfikenhet hos oss, som blivande 
förskollärare, kring medvetenheten hos förskolepersonal och hur tankarna går kring 
detta.  
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes intresset hos oss att arbeta med 
ett normkreativt perspektiv. Salmson & Ivarsson (2015) tydliggör att för att få syn på 
de normer som finns och försöka förändra dem, behöver man först vara normkritisk, 
för att därefter vara normkreativ. Det är på så vis vi kan förändra vilka normer som 
råder (Salmson & Ivarsson, 2015). Våra sista veckor under den verksamhetsförlagda 
utbildningen ville vi pröva att medvetet erbjuda barnen normkreativt material. I och 
med detta väcktes olika reaktioner och samtal, inte direkt hos barnen, utan främst i 
personalgruppen. Detta fick oss att vilja fördjupa oss i hur förskolepersonals syn och 
arbete kring normer kan se ut. 
  
I läroplanen för förskolan framkommer det att personal i förskolan ska arbeta med 
frågor som rör normer och värden (Skolverket, 2016). “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, 2016, s. 
4). 
 
Alla människor är olika. En definition av ordet ”olik” kan vara ”inte samma/lika som 
andra”. ”Olik” kan också betyda annorlunda eller avvikande. Människors olikheter 
bidrar till mångfald. Mångfaldens dimensioner består av olikheter vad gäller genus, 
etnicitet och kultur, socioekonomisk status, behovet av särskilt stöd samt 
trosuppfattningar och religion (Mitchel, 2017). 
 
Enligt läroplanen för förskolan ska förskollärare sträva efter att alla barn utvecklar en 
förmåga att ta hänsyn till andra människor, och att barnen blir öppna och 
respektfulla inför människors olika skillnader i levnadssätt och uppfattningar 
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(Skolverket, 2016). Därför vill vi ta reda på hur förskolepersonals syn och arbete 
kring olikheter, normer och värden, normkritik samt normkreativitet kan se ut. I 
läroplanen för förskolan (2016) framkommer att förskolepersonal ska ansvara för att 
det utvecklas normer och värden i barngruppen. Det framkommer även att 
förhållningssättet hos de vuxna påverkar barnen. Förskolans läroplan är tolkningsbar 
och kan därför bidra till att det finns olika uppfattningar om hur arbetet med normer 
och värden ska se ut.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att ta reda på förskolepersonals syn på sitt arbete kring 
olikheter, normer och värden, normkritik samt normkreativitet. Benämningen 
förskolepersonal i denna studie innefattar förskollärare och barnskötare. 
 

1.1.1 Frågeställningar 

• Hur ser förskolepersonal på olikheter, normer och värden i förskolan? 
 

• På vilket sätt anser förskolepersonal att de arbetar med och mot normer i 
förskolan? 
 

• Hur resonerar förskolepersonal kring begreppen normkritik och 
normkreativitet? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 behandlas Bakgrunden som redogör för vad som framkommit ur vår 
litteraturstudie från tidigare forskning. Bakgrunden är tematiserad och börjar med 
studiens teoretiska perspektiv. Därefter följer en sammanställning av normkritisk 
forskning och kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
  
Kapitel 3 är Metod-kapitlet som består av Metodval, Urval, Genomförande och 
Analysmetoden som använts till vår undersökning. Detta förankras med 
metodlitteratur. Här visar vi även på Etiska överväganden, Pålitlighet och 
trovärdighet samt Reflexivitet. 
  
Resultatet presenteras i kapitel 4, och är en beskrivning och sammanställning av 
resultatet som framkom av svaren i de utförda intervjuerna. Kapitlet är tematiserat 
och avslutas med en sammanfattning.  
 
Analysen, i kapitel 5, är också tematiserad. Här analyseras den insamlade datan ur 
ett normkritiskt perspektiv och kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
 
Diskussionen, som behandlas i kapitel 6, är den sista delen där vi diskuterar vårt 
resultat utifrån studiens syfte och våra forskningsfrågor. Den är indelad i Metod- 
samt Resultatdiskussion. Därefter följer en Slutsats, Förslag på fortsatt forskning 
samt Pedagogisk relevans. 
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2. Bakgrund 

Studien utgår från ett normkritiskt perspektiv. Detta perspektiv har sedan 
genomsyrat arbetets alla delar. Med ett normkritiskt perspektiv innebär det att vi 
kommer att granska och få syn på förskolepersonals syn på normer, snarare än att 
kritisera denna syn.  
 
I detta kapitel redogör vi för vad normkritik innebär. Sedan följer en översikt av för 
studien relevant normkritisk forskning. Denna är tematiserad under rubrikerna: 
Olikheter, Olika villkor, Vad är normer?, Normer och värden i förskolan, Normer 
påverkar, Bryta normer samt Normkritik och normkreativitet där vi sammanställer 
vår litteraturundersökning. Slutligen följer en sammanfattning av bakgrundskapitlet. 
  
Databaser som vi sökt efter artiklar och doktorsavhandlingar på är följande: Eric 
(proQuest), Google Scholar, SWEPUB och DiVA. I samtliga databaser begränsade vi 
sökningen med “referee-granskad” eller “peer-reviewed”. Vi använde oss av olika 
sökord för att hitta material som passade studiens syfte. Materialet sorterades och 
avgränsades för att passa ämnet. Därefter gjordes medvetna urval för att passa 
studiens syfte. Den tidigare forskningen som vi använt oss av utgörs av artiklar, 
avhandlingar, förskolans styrdokument och annan relevant litteratur för studiens 
syfte.  

2.1 Ett normkritiskt perspektiv 

Människor påverkas ständigt av normer. Det sker bland annat genom uppfostran, 
vanor samt omedvetet i språkanvändningar. Normkritik innebär att normer 
synliggörs och ifrågasätts. Det innebär även att granska sig själv och sin position, 
uppger Larsson (2014).  
  
Normer talar om för omgivningen att något avviker från det normala och pekar då 
också ut det onormala som ”inte lika bra”, menar Lundgren (2014). Syftet med denna 
studie är att få syn på förskolepersonals syn på sitt arbete och deras synsätt kring 
olikheter och normer i förskolan. Det är därför viktigt att vara öppen för olika sätt att 
se på- och agera i arbetet med normer och värden. Med detta i åtanke kommer 
personliga åsikter eller värderingar i relation till studien att undvikas. Med ett 
normkritiskt perspektiv anses inte det ena eller det andra som rätt eller fel, utan det 
handlar om att granska och synliggöra normer och arbetssättet kring dem.  
 

Det normkritiska perspektivet ställer sig kritiskt mot normer, och det handlar 
därmed om att reflektera över det förgivettagna (Larsson, 2014). Det är även viktigt 
att ha i åtanke att normer skapar avvikelser, eller olikheter. Det är inte olikheterna 
som skapar normer. Med ett kritiskt tänkande och reflekterande får man ett 
förhållningssätt där man skärskådar det som annars tas för givet. Allt som tas för 
givet kan i princip skärskådas, även föreställningar som fostrats och lärts in, menar 
Larsson (2014). 
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Med ett normkritiskt perspektiv betraktas inte någon människogrupp som det ena 
eller det andra. Barn och pedagoger utgör tillsammans en helhet, som är ömsesidigt 
beroende, motsägelsefull och socialt konstruerad, som formar och formas av 
samhällets normer (Langmann & Månsson, 2016).  
  
I och med det normkritiska perspektivet läggs fokus på att få fram variationer.  
Normkritiken har en vilja att av-normalisera, istället för att få olikheter att bli 
likheter.   

2.2 Olikheter 

Ordet olik definierar något som avviker från majoriteten och något som är 
annorlunda. Mångfald beskriver i sin tur en mängd människor som är olika varandra. 
Hur olikheterna visar sig är också olika och kan visa sig i skillnader i kön, socio-
ekonomisk status, etnicitet, kultur, tro och religion samt även behov av särskilt stöd 
(Mitchel, 2017). Barn som bedöms inom förskolans diskurser och ramar betraktas 
ofta olika, enligt Palla (2011). Utifrån vem som barnet talar med ges denne olika 
identiteter. Barnets utrymme eller begränsningar att forma sig själv, skapas i relation 
till en normaliserad praktik. Utrymmet för barn att vara annorlunda finns, så länge 
variationen inte blir för stor eller för markerad, för stark eller bryter för mycket mot 
förskolans normer och regler, menar Palla.  
  
Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska förskolan uppmuntra och stärka 
barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Förskolan ska värna 
om varje individs välbefinnande och utveckling samt arbeta aktivt mot 
diskrimineringar. Verksamheten ska bidra till att barns empatiska förmågor och 
omtanke om andra utvecklas, samt att de utvecklar öppenhet och respekt för 
människors olikheter och skillnader (Skolverket, 2016). Alla som arbetar i förskolan 
ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och könsroller, uppger 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Pojkar och flickor ska ha samma möjligheter 
att pröva och utveckla förmågor och intressen, utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller. Förskolan har en tradition i att sätta barnet i fokus, där tidiga insatser ses 
som positivt och nödvändigt för en god utveckling. Personalen har i förskolans 
uppdrag att skilja ut beteenden och handlingar som blir synliga i sina olikheter. 
Vuxnas sätt att bemöta barn, beroende på vilket kön de tillhör, bidrar till att forma 
deras syn på vad som är kvinnligt och manligt (Palla, 2011).  
 

2.3  Olika villkor 

Det finns, enligt Dolk (2013), forskning som visar på att barn möter olika villkor i 
förskolan beroende av kön. Studier har visat att pojkar väljer att leka långt ifrån 
pedagogerna medan flickor leker i närheten av dem. Studierna visar också att killar 
ombeds att ta mer plats i vuxenledda aktiviteter medan tjejerna ofta får agera som 
”hjälpfröknar”. Det har även visat sig att pojkar får mer hjälp än flickor vid 
exempelvis påklädningssituationer. Dolk framhåller att tjejer och killar ofta beter sig 
lika i förskolor och skolor, men att de ändå bemöts olika beroende av vilket kön de 
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tillhör. Hon menar att pedagoger ofta kan “se mellan fingrarna” om det är pojkar som 
“tramsar”, medan om det varit en flicka hade hon setts mer som provocerande. 
  
Detta är något som också Rantala (2016) pekar på i sin avhandling då hon beskriver 
hur pojkar och flickor möter olika villkor i förskolor och skolor, där pedagoger ofta 
kräver mer “hyfs” av flickor än av pojkar. Samtidigt trycker hon på att flickor ofta 
anses mer mogna än pojkar. På så vis skulle flickor vara mer kapabla till att kunna ta 
ansvar för sina handlingar, än vad pojkar anses vara. Rantala (2016) förklarar att 
generaliseringar utifrån kön också görs i samspel mellan barn och pedagoger och att 
de båda bidrar till konstruktionen av dessa könsstereotypa mönster. Men hon 
beskriver inte bara hur vilket kön barnen tillhör påverkar hur de blir bemötta, utan 
också hur de bemöts med olika mycket respekt beroende på vilken ålder de är i.  
  
Ambjörnsson (2011) har skrivit om könskodningens historia i boken Rosa - den 
farliga färgen, där hon fokuserat på färgen rosas betydelse och användning. 
Ambjörnsson menar att könskodning är en relativt sen företeelse. Förr förknippades 
inte specifika färger med kön, medan vi idag vill ta reda på könet på bebisen i magen, 
så vi vet om vi ska måla väggarna i barnrummet rosa eller blå, uppger hon. Rosa 
används för att skilja pojkkroppar från flickkroppar. Ambjörnsson beskriver hur barn 
bygger sitt identitetsskapande genom könsskillnader. Det kan exempelvis handla om 
tjejfärger och killfärger, förklarar hon. Rosa kan sortera in vilka som hör 
hemma/passar in och vilka som inte gör det. Behovet av att identifiera sig genom kön 
kan handla om att vi lever i ett senmodernt konsumtionssamhälle, menar 
Ambjörnsson (2011).  
 
Barn som har lätt att följa, och anpassa sig till förskolans normer och rutiner, är de 
som anses som “stora” och “duktiga” och som inte behöver mycket tillsyn och 
styrning, menar Rantala (2016). Medan “små” barn behöver passas upp på mer. De 
stora barnen är alltså den norm som det strävas efter att de små barnen ska bli. Hon 
beskriver också att det framkommit i hennes forskning hur pedagoger i förskolan vill 
arbeta för jämställdhet, delaktighet och inflytande hos barnen. Samtidigt har det 
genom studien framkommit att barns kön och ålder har stor betydelse för hur de blir 
bemötta och därmed vilka normer och värderingar som förmedlas till barnen. Dessa 
normer och värderingar måste barnen i sin tur leva upp till för att inte ses som 
“besvärliga” normbrytare.  
 

2.4 Vad är normer?  

Normer är osynliga regler som bidrar till att personer agerar och handlar på ett visst 
sätt, utan att det egentligen är givet att det ska vara så. Normer verkar genom att 
människor frivilligt eller omedvetet anpassar sig till dem (Dolk, 2013). Enligt 
Martinsson och Reimers (2010) konstrueras normer för att vi ska kunna förstå vår 
omvärld när vi tänker och agerar i sociala sammanhang. En norm kan ses som det 
”normala” och är alltid konstruerat tillsammans med, och i relation till, det 
”onormala”. Alltså det som inte passar in i den konstruerade normens ramar. Dessa 
konstruerade normer kan exempelvis innefatta idéer, saker, utseende, språk, 
agerande, kategorier, grupper eller människor (Martinsson & Reimers, 2010). 
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Det finns många olika normer som råder sida vid sida, i vårt samhälle, och de 
utvecklas ständigt. När en rådande norm tillägnas flera människor skapas samtidigt 
en legitimitet. En stark grupp/gemenskap/kultur bildas. Normen som föreligger, 
bildar en sammanhållning och en känsla av tillhörighet mellan människorna som 
ingår i den. Att hålla sig inom normens ram, och att veta hur man förväntas agera och 
bete sig, är viktigt om du är en del i gruppen (Eek- Karlsson, 2012). Edley (2001) 
menar att normer är byggda på just relationer samt betingelser. De kan ses som ett 
diskursivt skapade, fortsätter Edley (2001). Det som anses som normativt beteende, 
konstrueras genom diskurser. Definitionen av diskurser innebär att normer är 
byggda på regelbundenheter, i både hur vi kategoriserar och hur vi talar om olika 
aspekter (Boréus, 2015).  
  
Normer kan dock vara svåra att få syn på, av anledningen att normer är något som 
människor agerar utifrån helt utan att tänka på det. Det kan också vara svårt att 
känna av vilka normer som finns, särskilt om det är så att man själv följer normen. 
Den som bryter normen är ofta en person som ses som jobbig och besvärlig, påvisar 
Dolk. Om en individ, enligt normen, är avvikande på något sätt och vill gå sin egen 
väg, menar Dolk (2013) att denne får kämpa för sin rätt betydligt mer än andra som 
är, och handlar, enligt normen.  

2.4.1 Normer och värden i förskolan 

I läroplanen för förskolan framkommer att alla som arbetar i förskolan skall ansvara 
för att det utvecklas normer för arbetet och för samvaron i barngruppen (Skolverket, 
2016). Barn tillägnar sig normer och värden genom konkreta upplevelser, samtidigt 
som vuxnas förhållningssätt påverkar hur barn förstår och respekterar demokratiska 
rättigheter och skyldigheter (Skolverket, 2016). Detta är en av anledningarna till att 
vuxna är viktiga förebilder för barn. Men de vuxna personerna som finns runt barn är 
påverkade av den kulturella kontext som de har vuxit upp med, med dess normer och 
normativa bilder. Dessa styr på så vis deras syn på barn, deras utveckling och deras 
fostran. Hundiede (2006) lyfter att barn påverkas av de omsorgs-personers 
uppfattningar och normer som finns nära dem. Dessa förmedlas och överförs 
automatiskt till barnen och utvecklas i den dagliga kontakten i sociala samspel. Det 
kan ses som ett kulturellt styrt skeende som påverkar barnets utveckling. Samhället 
som barnet växer upp i påverkar de livsval barnet kommer att göra i framtiden 
(Hundeide, 2006). 

2.4.2 Normer påverkar 

Vuxna överför förutbestämda normer med socialt konstruerade könsnormer på barn 
redan vid tidig ålder. Det har visat sig gynna män, men inte kvinnor. Halim, Ruble 
och Tamis-LeMonda (2013) ger ett exempel på att flickor observerar sina mödrar och 

söker på så vis aktivt information om kvinnans roll och status. Detta för att flickorna 
inser att de själva antagligen kommer bli mödrar när de blir äldre, förklarar dem. 
Barn som utsätts för en medvetenhet om könsnormer och könsroller i hemmet, visar 
på och uttrycker också en ökad medvetenhet om detta (Halim m.fl, 2013). Mitchel 
(2017) trycker också på att barn påverkas av stereotypa könsroller, redan i de första 
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åren. Det är bland annat genom leksaker, kläder och aktiviteter som vuxna förmedlar 
till barnen vad som förväntas av de olika könen (Mitchel, 2017).  
  
Många gånger förknippas ordet normer med ordet genus. Men genus är bara en liten 
del av hela arbetet med normer, enligt Dolk (2013). Det finns även osynliga 
åldersnormer. Dessa kan exempelvis visa sig i att vuxna påvisar inför barn att “Hen är 
så liten, så hen förstår inte”, eller i att äldre har mer rätt att uttala sig och har i större 
utsträckning “rätt” än yngre. Beslut fattas av vuxna, och barn har svårt att påverka 
beslut som vuxna tar, men detta beror också på att vuxna har ett stort ansvar i 
förhållande till barn, uppger Dolk (2013). 

2.4.3 Bryta normer 

Den som bryter mot normer kan ofta bli sedd som ett problem och ”konstig”. Barn 
köper inte bara normer som vuxna signalerar utan gör också motstånd mot dem. En 
del barn som bryter normen kan vara svåra att styra och delar inte glädjen av det man 
”ska” glädjas åt, utifrån de normer som finns. Alla barn kan vara “bångstyriga” någon 
gång, men vissa är det oftare än andra, och de är de bångstyriga barnen som 
överskrider normerna, framhåller Dolk (2013).  
  
När Dolk beskriver normer talar hon dels om de rådande normer som vi har, men 
inte ser. En människa som ser ut och agerar enligt normen utmärker sig inte. Medan 
en normbrytande person ofta upplevs som ”konstig” eller avvikande. Att “göra sitt 
kön”, är något som Dolk (2013) beskriver som en ansträngande process. Detta för att 
det krävs en del ansträngning för att göra sig till någonting som ska höra ihop med 
det som anses normalt för vilket kön de tillhör. Det är samhällets dominerande 
normer som visar hur en person ska vara för att höra ihop med det kön denne tillhör. 
En förskollärare som anländer till sitt arbete iklädd prinsessklänning eller 
stålmannendräkt kan bli bemött med mindre respekt och status, än om denne varit 
normativt klädd, uppger Dolk (2013).  
 
Dolk visar också på att man i värdegrundsarbetet i förskolan har fått syn på 
normativa mönster, och att man i och med detta har börjat granska normer och vad 
som bidrar till normer. Tack vare det aktiva arbetet med att få syn på normer har 
arbetssättet blivit en del i ett normkritiskt förhållningssätt. Det har bidragit till att 
man frågar sig om det är lämpligt att enbart arbeta utifrån ett kritiskt perspektiv. 
Vissa normer är nödvändiga normer, och viktiga för samhället. Dolk menar på att alla 
som är verksamma i förskolan behöver fundera över vilka normer de vill motverka, 
och ställa sig frågan; varför vill vi motverka dessa normer? (Dolk, 2013). 

2.5 Normkritik och normkreativitet 

Normkritiskt perspektiv handlar om att ifrågasätta det som är, samt att reflektera 
över det som genom upprepningar återkommer och som kallas normalt, menar 
Nordenmark och Rosén (2008). Dolk (2013) förklarar att ”vara normkritisk” som att 
tillhandahålla ett förhållningssätt där man arbetar för att få syn på “osynliga” normer. 
När normer ifrågasätts, i en verksamhet, kan det väcka motstånd. Men det är dock 
väsentligt att se in i den egna verksamheten, fortsätter Dolk. Det bör ses till hur 



 

8 

 

pedagogerna handskas med olika situationer och vilka jargonger som förekommer på 
förskolan, fortsätter Nordenmark och Rosén (2008).  

Salmson och Ivarsson (2015) förklarar det normkritiska perspektivet i förskolan som 
att pedagogerna tar barns perspektiv, och ger alla lika möjligheter att utvecklas som 
individer. Författarna menar på, att normer och förväntningar inte ska påverka hur 
en individ utvecklas. De uppger att man kan arbeta kreativt med normer, och att det 
samtidigt är direkt kopplat till förskolans likabehandlingsplan. Skillnaden mellan 
normkritik och normkreativitet handlar om att normkritiken synliggör normerna, 
samt även de konsekvenser som de kan medföra. På så vis bidrar normkritiken till 
arbetet med att kunna förändra normer - alltså att bli normkreativ (Salmson & 
Ivarsson, 2015).   
  
Enligt Langmann och Månsson (2016) har normkritiken handlat om att “vi”, som ses 
som normala, ska lära oss att acceptera “de” som är avvikande och annorlunda. Det 
har gjorts på sätt som istället har pekat ut att en del individer “inte riktigt platsar i 
samhället”. Detta har i sin tur bidragit till att fokus legat på den ena eller andra 
människan att acceptera eller att accepteras, istället för att se till hur samhällets 
strukturer ser ut som bidrar till dessa marginaliseringar. Författarna menar att 
genom att positionera vissa kroppar som norm, och andra som normbrytande, skapas 
det samtidigt de liv som inte alls passar in i dikotomin. De menar på att normkritiken 
bidrar till detta. Den stora utmaningen ligger då i hur det ska arbetas pedagogiskt 
med dessa “främlingar” i ett framtida likabehandlingsarbete (Langmann och 
Månsson, 2016). 

2.6 Sammanfattning 

Vi har använt oss av normkritikens, för oss, dubbla funktioner. Detta innebär att vi 
både riktar det normkritiska mot oss själva, mot både våra egna normer och 
värderingar, men vi vill även vara normkritiska i arbetet med vår studie. Genom att 
tillhandahålla ett normkritiskt förhållningssätt innebär det att man reflekterar 
kritiskt kring metoder, men även kring sina egna normer och värderingar. Detta är 
något som Lundgren (2014) betonar vikten av i det normkritiska arbetet. Under 
studiens gång försöker vi vara öppna för andras tankar och arbetssätt oberoende av 
våra egna föreställningar. Langmann och Månsson (2016) beskriver att man som 
pedagog bör vända blicken mot sig själv i arbetet med normkritisk pedagogik. Vi 
kommer, som Langmann och Månsson (2016) också framhäver vikten av, att bemöta 
alla likvärdigt och ta tillvara på allas olika kunskaper och tankar kring arbete med 
olikheter, normer och värden samt normkritik och normkreativitet.  
 

3. Metod 

Detta kapitel består av sex avsnitt där vi motiverar och argumenterar för våra val av 
metoder och urval. I denna del beskriver vi hur vi har sorterat vårt insamlade 
material och vilka etiska aspekter som vi tagit hänsyn till. Detta behandlas under 
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rubrikerna Metodval, Urval, Genomförande, Analysmetod, Etiska överväganden, 
Pålitlighet och trovärdighet samt Reflexivitet. 

3.1 Metodval 

Vi valde en kvalitativ metod för studien för att få en större helhetsbild av hur 
förskolepersonal tänker och känner inför ämnet. Eftersom syftet med studien är att ta 
reda på förskolepersonals syn på sitt arbete kring olikheter, normer och värden, 
normkritik samt normkreativitet valde vi att samla in data genom kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer, för att få ut mesta möjliga information. Enligt Bryman 
(2011) ger detta respondenten en stor möjlighet att utveckla sina svar genom att 
intervjun ofta upplevs flexibel runt frågorna och respondenten har möjlighet att 
samtala mer fritt. 
 
Vårt syfte och våra frågeställningar påverkade valet av metod, då vi ville se nyanser i 
svaren på studiens frågor. Kvalitativ intervju bidrar, enligt Bryman (2011), till att 
samtalet inte upplevs särskilt styrt och intervjuformen bidrar till att samtalet kan 
hållas mer fritt och öppet för diskussioner. Informanterna kan på så vis berätta mer 
fritt runt det som känns viktigt, och kring det som de känner är relevant. 
Förskolepersonalen som intervjuades arbetar inom olika professioner på fem olika 
förskolor.  

3.2 Urval 

Bekvämlighetsurval har använts till vår kvalitativa studie, som Bryman (2011) kallar 
det. Bekvämlighetsurval innebär bland annat att förskolorna som använts i studien 
var bekanta för oss sedan tidigare och förskolepersonalen kunde enkelt kontaktas. 
Detta för att underlätta insamlingen av data då vi hade en tidsram att förhålla oss till. 
I och med bekvämlighetsurvalet kunde vi snabbt ta kontakt och fråga om 
förskolepersonalen var intresserade av att delta i studien. Informanterna valdes alltså 
inte slumpmässigt ut, utan strategiskt av oss. Detta innebär att det urvalet kan ses 
som strategiskt och målinriktat (Bryman, 2011).  
 
Vi utförde sammanlagt åtta intervjuer på fem olika förskolor. De medverkande 
respondenterna arbetar på förskolor i både privat och kommunal regi, och bestod av 
fem förskollärare och tre barnskötare. Detta var även ett strategiskt val av oss, att 
intervjua personal med olika professioner. På så sätt ansåg vi att svaren kunde få 
större variation, då personalen har olika utbildning och erfarenheter.   
 

3.3 Genomförande 

Vi arbetade fram en intervjuguide (se bilaga 2) som formulerades utifrån våra 
forskningsfrågor och studiens syfte.  
 
Utifrån svaren fick vi ta del av förskolepersonalens syn, tankar och uppfattningar om 
olikheter och normer. Intervjuguiden hade formulerats och delats in i tre större 
kategorier; Olikheter, Normer och värden samt Normkritik och Normkreativitet. Vi 
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skickade ut intervjufrågorna till förskolepersonalen, innan intervjun, för att de skulle 
kunna fundera och reflektera kring ämnet. Intervjuguiden fungerade som en bra 
grund till intervjuerna och tydliggjorde syftet med studien. Intervjuguiden fungerade 
även som hjälp för att återgå till ämnet om samtalet ändrat riktning från intervjuns 
syfte och tema.  
 
Intervjuerna utfördes med en förskolepersonal i taget. Vi delade upp oss, och gjorde 
fyra intervjuer var, på respektive förskola. Intervjuerna pågick mellan cirka 35-45 
minuter och ägde rum i en lugn miljö, utan störande moment. Enligt Stukát (2005) är 
det viktigt att intervjun utförs på en plats som känns trygg för alla inblandade parter. 
Vi ville spela in de kvalitativa intervjuerna med ljudinspelning, för att efteråt 
transkribera dessa. Varje respondent tillfrågades innan intervjun om godkännande 
för inspelning. Anledningen till att vi valde att göra ljudinspelning och transkribering 
var för att försäkra oss om att viktig information inte missades. Vilket det finns risk 
för då man endast för anteckningar (Bryman, 2011). Efter transkriberingen 
sorterades informationen som vi fann relevant för vår studie och delades upp under 
kategorierna Olikheter, Normer och värden samt Normkritik och normkreativitet. 
Informationen delades in under kategorierna för att vi skulle kunna arbeta för att 
besvara våra forskningsfrågor på ett, för oss, enklare sätt. 

3.4 Analysmetod 

Analysen av det kvalitativa materialet handlade om att finna mönster och 
sammanhang. När vi transkriberat insamlad data från intervjuerna lyssnade vi 
noggrant igenom allt material flertalet gånger. Delarna som valdes ut var de delar 
som vi ansåg relevanta för vår studie, då intervjuerna var upplagda på ett sätt som 
skulle bidra till fria samtal. Insamlad data transkriberades och sedan sorterades 
relevant information utifrån forskningsfrågorna ut. Den relevanta empirin som valts 
ut transkriberades ordagrant och bearbetades.  
 
Vår analysmetod har inspirerats av Brymans (2011) modell för processer i en 
deduktion. Bakgrunden som består av teorier och tidigare forskning tematiserades 
under tre kategorier som utformades utifrån forskningsfrågor och studiens syfte. Ur 
den insamlade datan sorterade vi ut och sammanställde svaren som vi ansåg vara av 
störst relevans för våra frågeställningar. Relevant innehåll urskildes ur 
datainsamlingen och genom vår analys fick vi syn på likheter och olikheter i 
förskolepersonalens svar. Därefter kunde resultatet delas in i sju olika teman som var 
passande för studiens syfte. I nästa steg av analysprocessen delades resultatet in 
ytterligare och en del underrubriker bildades.  
 
Slutligen analyseras resultatet i relation till tidigare forskning, studiens syfte och 
kopplingar till vårt teoretiska perspektiv. Denna slutliga analys presenteras via tre 
olika kategorier i analyskapitlet.  
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3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2017). 
 
Informationskravet innebär att uppgiftslämnaren alltid ska informeras om sin 
uppgift, och att denne även ska upplysas om att medverkan är frivillig. Respondenten 
har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Syftet med undersökningen måste 
delges till respondenten för att denne ska vara helt införstådd med sitt deltagande. De 
har också rätt att få ta del av hur undersökningen ska genomföras. Antingen sker 
detta skriftligt eller muntligt. Respondenten ska ha tagit del av denna information 
före deltagandet i studien. Ett samtycke från respondenten ska ha lämnats, vilket 
betyder att de ska godkänna sitt deltagande innan det påbörjas. Informationen som 
erhålls från informanterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
Uppgifterna ska inte kunna härledas till en särskild person eller verksamhet. Det som 
sägs i texten ska inte framställas på så vis att någon persons identitet kan härledas. 
Inhämtade uppgifter vid forskning får inte lämnas ut till någon obehörig. Dessa 
uppgifter får endast användas till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2017). 
  
All förskolepersonal som vi kontaktade blev informerade om studiens ändamål. De 
blev även informerade om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst 
kunde välja att avbryta sin medverkan. Den insamlade datan användes endast för 
denna studie, och detta uppgavs både i missivbrevet (finns som bilaga 1) och muntligt 
innan intervjuerna påbörjades. Missivbrevet innehöll även information om att 
studien kommer att läggas upp på databasen Diva. Alla som deltog i intervjuerna blev 
informerade om att vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Namn på personal fingeras under transkriberingen och genom arbetet. 

3.6 Pålitlighet och trovärdighet 

Vi höll oss till den kvalitativa intervjuformen som vi planerat skulle bidra till fria 
samtal med förskolepersonalen. Den valda intervjuformen kvalitativ intervju menar 
Bryman (2011) ska hålla samtalet öppet för diskussion. Denna metod ansåg vi 
välfungerande för våra samtal med förskolepersonalen. 
 
Respondenternas trovärdighet uppfattades som om de flesta hade reflekterat över 
studiens frågor tidigare. Vi anser att vi fick omfattande svar. Däremot bör vi vara 
kritiska då vi funderar kring om svaren är påverkade, och om respondenterna känner 
sig “tvingade” att svara på ett visst sätt, då förskolans läroplan har riktlinjer kring 
normer och värden.  

3.7 Reflexivitet 

Genom att ta del av våra respondenters tankar om normer och deras arbete med dem, 
fick vi svar på våra frågeställningar och kunde jämföra dessa med tidigare forskning. 
Resultatet svarade på studiens syfte, och utifrån det fördes en diskussion. Vi har 
försökt att vara så objektiva som möjligt under hela processen. Utifrån vårt 
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normkritiska perspektiv är vi införstådda med att våra tolkningar är påverkade av vår 
förförståelse och tidigare erfarenheter. I och med vår medvetenhet, om att även vi är 
påverkade av våra egna normer, förhåller vi oss även kritiskt mot oss själva genom 
hela processen. Detta är något som vi blivit mer medvetna om efter att ha tagit del av 
det som Langmann och Månsson (2016) beskriver i sin artikel där de förklarar hur 
människor alltid är påverkade av sina egna normer. Därför förhåller vi oss kritiskt 
både till oss själva och till resultatet av denna studie. Detta innebär också att vi 
förhåller oss på ett sätt som gör att vi inte tolkar något specifikt som rätt eller fel, 
utan är öppna för alla respondenters olika svar under våra intervjuer. 
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4. Resultat 

Här följer en beskrivning av resultatet av svaren som framkommit i analysen av 
intervjuerna med den deltagande förskolepersonalen. Ur insamlad data har vi valt ut 
de svar från dem, som vi anser vara av störst relevans för våra frågeställningar, och 
har sedan sammanställt dessa. Den insamlade och sorterade informationen delade vi 
in i sex kategorier, som vi utformade utifrån våra forskningsfrågor och de svar som 
framkom av respondenterna; Olikheter som pedagogisk resurs, Individen kontra 
gruppen, Förskolepersonalens arbete kring normer och värden, 
Förskolepersonalens förhållningssätt genom handling och samtal, Motverka 
normer och slutligen Förskolepersonalens tolkning av begreppen normkritik och 
normkreativitet. Datan sammanställdes för att synliggöra likheter och olikheter i 
svaren på frågorna. Med vårt normkritiska perspektiv ville vi synliggöra variationerna 
som rådde i förskolepersonalens svar. Vi valde att ge dem de fingerade namnen FP1-
FP8, som står för förskolepersonal ett, två, tre och så vidare, då deras medverkande 
skedde konfidentiellt. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Olikheter som pedagogisk resurs 

Under denna rubrik visar vi på resultatet av hur den intervjuade förskolepersonalen 
tänker kring barns olikheter i förskolan. Alla som deltog i studien var eniga om att 
olikheter i förskolan är något positivt och de betonade vikten av att belysa barns 
olikheter inför varandra.  
  
Enligt respondenterna förknippas ordet ”olik” med något positivt. Olikheter är också, 
enligt dem, något som ska lyftas fram och belysas för barnen. Förskolans läroplan har 
tydliga riktlinjer för vad personalen ska arbeta för i förskolan. De ska bland annat 
bidra till att barns empatiska förmågor och omtanke om andra individer utvecklas, 
samt att de utvecklar öppenhet och respekt för allas olikheter. Detta är något som 
flera av respondenterna också tog upp under vår intervju, då de beskrev hur de 
arbetar för inkludering och deras systematiska kvalitetsarbete.  
 
Det framkommer som viktigt att visa barnen att alla människor är lika mycket värda. 
”Det viktigaste är att föra fram att vi är lika mycket värda. Att vi kämpar ihop, och 
samarbetar, fast vi är olika. Tillsammans kan vi göra något bra!” (FP5) Hen anser 
även att det är av stor vikt att alla har lika värde i förskolan. 
  
Respondenterna förespråkar samtal tillsammans med barnen, om allas styrkor och 
svagheter, och arbetar för att normalisera skillnader. Det framkom att barns olikheter 
speglar hur det ser ut i samhället, och att man arbetar med att lyfta varje individs 
positiva egenskaper. Personalen vill sträva efter att alla på förskolan ska vara bra 
kompisar vilket följande citat belyser: 
  

Genom att utgå från barnen själva, i samtal kring olikheter, kan man göra det mer synligt 
för dem och därmed göra det enklare för dem att förstå att olikheter finns överallt, var vi 
än befinner oss. Därmed kan man som pedagog bidra till barnens förståelse för olikheter 

för varje individ, i grupper eller i samhället men även förståelse för olikheter i våra olika 
kulturer (FP8).  
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Synd att vi inte har invandrarbarn här. Våra barn blir väldigt skyddade från det. Men vi 
har några vikarier med slöjor. Det tycker jag är bra, så de får se olika tankar och så... 
(FP5). 

 

  
Flertalet respondenter uppger att olikheter ses som något positivt i förskolan och att 
ett välfungerande arbete med barns olikheter handlar om att synliggöra allas 
olikheter på ett positivt sätt. Det anses även viktigt att lägga mycket tid på att samtala 
om allas olikheter och visa på allas lika värde.  

4.2 Individen kontra gruppen  

Det framkom att arbetet med olikheter i förskolan kan kännas svårt.  
Ibland uppfattar respondenterna att det kan kännas svårt att anpassa en 
förskoleverksamhet, dess olika rutiner och aktiviteter, utefter varje enskild individs 
behov. “Men det är en del av arbetet med att vara förskollärare”, berättade FP2. FP1 
var inne på samma spår och uppgav att förskolepersonalen måste arbeta för att 
inkludera alla barn. Därför måste planeringen för verksamheten hela tiden anpassas 
utefter vilken barngrupp, och vilken situation, som man planerar för. Det är också 
viktigt att det finns resurser nog i personalgruppen, för att man ska kunna utföra 
arbetet på bästa sätt. ”Alla barn ska få det stöd som de behöver”, uppgav FP2. 
 
”Alla barn är olika och man ska använda sig av och belysa allas olikheter”, uppmanar 
en respondent. Det anses viktigt att alla får känna att de är bra som de är, men 
samtidigt måste alla utvecklas. Därför ställs olika krav på barnen, och det ges olika 
utmaningar efter varje barns behov och förutsättningar. FP7 förklarar att olikheter i 
förskolan är tillgångar och att allas olikheter kompletterar varandra. 
Förskolepersonalens uppgift är att lära barnen och att uppmuntra dem till att ta hjälp 
av varandra och nyttja varandras styrkor. 
 

Det som också uppgavs som viktigt är att verksamheten anpassas på ett sätt som gör 
att alla barn, oavsett behov, kan delta i alla aktiviteter och situationer. Samtidigt 
förklarades att planeringen måste ske kontinuerligt utifrån barngrupp och situation. 
FP1 arbetar för att inkludera alla barn och betonar vikten av att lyfta varje barns 
styrkor och stödja barnen i att hjälpa- och ta hjälp av varandra. ”Då får barnen syn på 
olika styrkor och svagheter som finns i gruppen, samt att alla är bra på olika saker 
och lär sig att ta emot hjälp och hjälpa varandra” (FP1).  

4.2.1 Mindre grupper 

Det framkom att det ibland kan upplevas svårt för förskolepersonal att göra saker 
med hela barngruppen samtidigt. Då löser man det genom att ofta dela barnen i 
mindre grupper. FP3 förklarar att man får se till alla barn, och planera aktiviteter 
därefter.  
Detta gäller även när de delar in barnen i mindre grupper. Exempelvis passar inte alla 
aktiviteter alla barn. Då anpassas verksamheten efter varje individ. “Vi ska erbjuda 
alla barn olika aktiviteter, men det ska inte finnas något tvång att delta”, förklarar 
FP3.  
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Personaltäthet, gruppstorlek och barn med särskilda behov tas upp under intervjuer 
som en förutsättning för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Respondenterna menar på 
att det kan bli svårt att inkludera alla och vara ”den personal en vill” om 
barngrupperna är stora, och när de har brist på personal. Därför är det bra om man i 
möjligaste mån kan minska barngrupperna. Respondenterna var alla eniga om att de 
arbetar för att lyfta alla barns unika egenskaper och påvisar att de aktivt arbetar med 
samtal kring alla barns olikheter. Alla barn får vara precis som den är, och som vem 
den vill, påvisar respondenterna. 
  
Alla barn är olika och man ska använda sig av och belysa allas olikheter, uppmanar en 
respondent. Det anses viktigt att alla får känna att de är bra som de är, men samtidigt 
måste alla utvecklas. Därför ställs olika krav på barnen, och det ges olika utmaningar 
efter varje barns behov och förutsättningar. FP7 förklarar att olikheter i förskolan är 
tillgångar och att allas olikheter kompletterar varandra. Förskolepersonalens uppgift 
är att lära barnen och att uppmuntra dem till att ta hjälp av varandra och nyttja 
varandras styrkor. 

4.3 Förskolepersonalens arbete kring normer och värden 

Här följer resultatet av hur förskolepersonalens säger sig arbeta och förhålla sig kring 
normer och värden i förskoleverksamheten. Det förklaras hur de anser att de arbetar 
normkritiskt och hur de i barngruppen lyfter olikheter i arbetet med normer och 
värden för att bidra till barns empatiska förmågor.  
  
En av respondenterna förklarar att de på deras avdelning arbetar regelbundet, 
planerar och strukturerar i miljön, på ett sätt som ska bidra till att barnens olika lekar 
blandas. Detta görs för att det inte ska bli grupperingar, exempelvis utifrån ålder eller 
kön. ”Så att man i dockvrån även kan bygga med tågbanan”. Barn kan leka precis vad 
som helst var som helst, det är bara de vuxnas normer som kan peka ut att dockor ska 
finnas i en så kallad “hemvrå”, uppger respondenten. ”Dockorna kan lika gärna vara 
inne i byggrummet eller vid bilarna”. Respondenterna uppger att de vill vara 
inlyssnande mot barnen, och se hur barnen själva vill ha det i miljön samt till vilka 
material som ska finnas tillgängligt på vilka platser. 
 
Den intervjuade förskolepersonalen uttryckte alla att barn ska få vara ”sin egen unika 
individ” och ingen ska värderas. I arbetet för detta menar flera av dem att de aktivt 
arbetar med att motverka stereotypa könsroller. De menar på att det är en fråga om 
personalens förhållningssätt och medvetenhet på förskolan. FP1 uttrycker att det är 
viktigt att barnen får vara sig själva, utan att de värderas. Hen förklarar vidare att hen 
aktivt arbetar med att lyfta barns olikheter i arbetet med normer och värden. 
  

Ingen människa är som någon annan. Att tidigt lyfta detta i barngruppen är viktigt för att 
barnen ska få förståelse, empati och en kunskap om alla människors lika värde. Att lyfta 
olikheter och våra olika styrkor, i arbetet med normer och värden är en viktig del av 
förskolans uppdrag och en grund till det sociala samspelet mellan alla som är på förskolan 
(FP1). 
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Det uppges viktigt att ha läroplanen med sig i bakhuvudet hela tiden när man arbetar 
med normer, för att kunna ifrågasätta sitt eget förhållningssätt och ständigt arbeta 
för att utvecklas. En annan, av alla de föreskrivna normer som kan finnas bland 
personalen, är vid exempelvis matsituationer.  
  

Matsituationer ska förknippas med något positivt. Det är en social, lugn och trevlig stund 
med möjlighet till många olika samtal. Jag anser att det är viktigt att enas i 
personalgruppen om hur man vill att matsituationerna ska se ut och hur man ska arbeta 
för att uppnå det. Det är viktigt att komma överens om ett gemensamt förhållningssätt, 
annars kan det vara så att viss personal fortfarande tvingar barn att smaka på all mat 
exempelvis medan andra har ett förhållningssätt där man behandlar alla barn med 
respekt och aldrig skulle tänka tanken att tvinga ett barn till något som denne inte vill 
(FP1).  

4.4  Förskolepersonals förhållningssätt genom handling och 
samtal 

Det framkommer också hur viktigt det är att lyfta varje barns positiva egenskaper. 
Det handlar om att vara inkännande som förskolepersonal, för att lära sig vid vilka 
tillfällen barn behöver positiv feedback och stöttning inför varandra. Men även för att 
veta när det är läge att hålla tillbaka barn som måste lära sig att ge plats till andra.  
Det upplevs viktigt att kunna lyfta andras positiva egenskaper. ”Men det är också 
viktigt att inte vara rädd för att erkänna sina egna fel och brister. Det är ju något som 
vi alla har”, uppger FP1. Detta är också något som FP5 uttrycker då hen förklarar att 
man som förskolepersonal bör arbeta för att föra fram de barn som inte tar så stor 
plats, och att hålla tillbaka de som tar mycket plats. Hen menar samtidigt att det är 
en balansgång. ”För det får inte handla om att hämma barnen”.  
  
Det är genom handling och samtal som respondenterna menar att de förmedlar allas 
lika värde. Det berättas att det finns många normer som kan motverkas i förskolan. 
FP3 berättar att hen arbetar aktivt med att försöka motverka skillnader mellan flickor 
och pojkar. Vidare beskriver hen att detta görs genom att samtala mycket med barnen 
om rättigheter. 
 

Jag samtalar mycket med barnen om att alla har rätt att bära vilka kläder de själva vill, 
samt att de har rätt att leka vad de vill, oberoende av om de är killar eller tjejer.  Jag har 
även detta i åtanke när jag delar in barnen i olika grupper, att blanda tjejer och killar. Jag 
formar också miljön så att den kan tilltala de flesta (FP3).  

 
Flera av respondenterna uppger att de verkligen vill tänka på genus och förmedla 
allas lika värde. Det anses också viktigt att tänka på hur man som vuxen uttrycker sig. 
“Man kan exempelvis råka säga: Är det du som är mamman?, när man istället kunde 
sagt: Är det du som är föräldern? ”Här är det viktigt att se till vad det är vi signalerar 
och förmedlar till barnen när vi uttrycker oss på olika sätt”, förklarar FP4. 
 

En respondent lyfter att det inte är säkert att alla barn får lika mycket 
uppmärksamhet och samtalstid och det är inte heller något som är avgörande för 
rättvisa. Rättvisa är enligt FP4, ”att alla ska få det som de behöver”. Hen förklarar hur 
man kan leva med en norm, där flickor förväntas kunna mer än pojkar exempelvis, 
och att det kan vara svårt att bli av med dessa normer. “Det finns så mycket som vi 
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uttrycker och signalerar utan att vi ens tänker på det”(FP4.) I och med detta betonar 
hen vikten av att förskolepersonal måste reflektera, och diskutera med varandra och 
med sig själv. 

4.5 Motverka normer 

När det handlar om att motverka olika normer förklaras att de flesta normer i 
förskolan är oskrivna normer och “regler” som ligger gömda i personalgruppen. Det 
framkommer som viktigt att samtala om dessa normer och regler men även om 
personalens förhållningssätt kring dem. Normer som FP1 anser sig se bland barnen 
handlar oftast om utseendenormer. Hen förklarar att barn ofta vill att de vuxna ska 
uppmärksamma och kommentera vad barnen har på sig, och att de då ofta vill höra 
att de är fina. Dessa “värderings-situationer” är något som FP1 vill motverka och 
därför väljer hen att inte kommentera huruvida barn är fina eller inte, utan ser 
snarare funktionen i exempelvis klädesplagg istället. “Ja, jag ser att du har byxor på 
dig idag, är de sköna?” är exempelvis en sådan kommentar som FP1 kan säga istället 
för att påvisa om byxorna är fina.  
 
FP7 uppger att det finns en del normer som man vill motverka, exempelvis stereotypa 
könsroller. Men samtidigt förklarar hen att det finns det normer och värden som man 
vill förmedla till barnen och dessa handlar i sin tur om empati, kamratskap, stark 
självkänsla, respekt och att se till allas lika värde. “Jag vill motverka stereotypiska 
könsroller, exempelvis att tjejer inte kan spela hockey, eller att mamma är hemma och 
pappa jobbar” förklarar FP7. I och med detta anpassar FP7 sitt förhållningssätt för att 
lyfta diskussioner och samtal med barnen och arbetar även aktivt med att inte “dela in 
barnen i de olika normerna”, som en uttrycker det. Hen påvisar också att förskolans 
läroplan sitter i ryggraden och att de dagligen arbetar med läroplanens olika mål. Bland 
annat läser de många sagor för barnen, som bjuder in till samtal om olika dilemman, 
känslor och situationer. 

 
FP6 arbetar för att motverka normer som bidrar till att barn stänger varandra ute 
eller annat som bidrar till att barn inte är schyssta med varandra. Hen förtydligar 
syftet; att det är för att alla på förskolan ska känna trygghet och tycka att det är roligt 
att vistas i förskolan.  

 
Vi arbetar ständigt med att få in läroplansmålen utifrån normer och värden i all planering 
av verksamheten. I det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs vilka mål vi jobbat med 
och vilka mål som vi behöver lyfta inför nästkommande läsår. Vi har ett väl fungerande 
systematiskt kvalitetsarbete med dokumentation som väldigt bra tydliggör vilka mål vi 

arbetar mot, samt vad resultatet blev och hur vi går vidare (FP6). 
 
“Jag är en trygg och rättvis pedagog som försöker vägleda barnen varje dag och tala 
om för dem att de ska säga till när det är något som inte känns bra”, förklarar FP8. 
Hen fortsätter att förklara att det är otroligt viktigt att arbeta mot mobbning och 
utanförskap. Detta kan göras till exempel genom att vara en närvarande vuxen som 
lär barnen att sätta ord på sina känslor. “Det är det viktigaste i arbetet med normer 
och värden”, fortsätter hen. 
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4.5.1  Svårigheter 

Arbetet med genus uppges vara svårt för flera av respondenterna. En respondent vi 
samtalat med berättar att hen gör missar, flera gånger om, men att det också är 
viktigt att förstå att alla normer inte enbart ska motverkas. Det är viktigt att tänka på 
hur man själv och hur andra i personalgruppen uttrycker sig och en respondent 
förklarar hur gamla uttryck kan tyckas hänga kvar. ”Ibland kan man till och med 
fortfarande höra andra vuxna säga: “pojkar är pojkar”, eller “han gör bara så för att 
han tycker om dig, bry dig inte om det där” osv”. Dessa gamla kvarhängda uttryck 
förklaras som något som inte borde få finnas kvar idag. Dessa uttryck ska definitivt 
motverkas och inte föras över på barnen, menade en av respondenterna. 
 
FP5 förklarar att det är svårt att ändra en norm som man själv vuxit upp med och levt 
i och framhåller att det kan kännas skrämmande med det som känns främmande om 
man inte växer upp i en mångfald. Hen beskriver också att arbetet med de olika 
könen är svårt, och påvisar att hen verkligen försöker tänka på sitt eget 
förhållningssätt men “trillar dit” gång på gång. Hen menar att tjejer får mer 
samtalstid än killar då de tar för sig mer och förklarar:  
 

Eftersom det oftast är kvinnor som jobbar i förskolan kanske det lätt blir material som är 
till för tjejer. Men det har ju hänt jättemycket sedan jag började jobba. Jag försöker 
motverka stereotypa könsroller när jag läser böcker. Jag säger ”De har två pappor” och 
sen gör jag ingen stor grej av det. Barn accepterar det. Det är inte konstigt för dem (FP5). 

 

Okodade material är något som FP4 förespråkar. Hen menar på att barn “matas” med 
normer utanför förskolan och därför bör förskolan erbjuda barnen normkreativt 
material. Kring de normkreativa materialen vill hen också få igång diskussioner om 
att man kan vara, och att man kan leva olika. “Jag vill att barnen ska vara kritiskt 
tänkande och lära sig att lyssna på varandra. Det bidrar till demokrati”(FP4). 
 
Det har genom våra intervjuer framkommit att fokus i arbetet med normer i 
förskolan legat på genus och stereotypa könsroller. Dock uppger respondenterna att 
man idag har fått upp ögonen för att normer kan vara så mycket mer. Idag ser man 
mer till vilken individ varje barn är, och lägger undan tanken på vilket kön de tillhör. 
”Det handlar om att vara normkreativ, vilket innebär att ifrågasätta normer och bryta 
dem. Istället för att anpassa sig efter dem”, förklarar en respondent.  

4.6 Förskolepersonals tolkning av begreppen normkritik och 
normkreativitet 

Nedan följer resultatet av hur respondenterna resonerar kring begreppen normkritik 
och normkreativitet, samt hur de arbetar med dem i förskolan. Det framkom genom 
resultatet hur arbetet med att motverka normer har bidragit till att nya normer 
skapats och att detta inte alltid upplevs som positivt. Respondenterna ansåg det även 
viktigt att arbeta med förskolans fysiska miljö, ur ett normkritiskt och normkreativt 
perspektiv, och de ville se till varje individs behov. 
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4.6.1  Normkritik 

Normkritik är ett begrepp som förklaras olika beroende på vem man frågar. Men all 
förskolepersonal som deltog i studien var dock positiva till begreppen. Men det rådde 
delade meningar om innebörden av dem. De var i stort sett eniga om att begreppet 
normkritik handlar om att motverka normer i förskolan. En respondent uppgav dock 
att normkritiken bidragit till att det skapats nya normer i förskolan som inte enbart 
kan ses som positiva. ”Förr talades om enbart genus när man diskuterade normer i 
förskolan, och att flickorna peppades till att bli starka individer medan pojkarna 
skulle lära sig att ge mer plats åt flickor”. Det framkommer att detta istället kan anses 
ha bidragit till en ny norm, där flickorna blivit väldigt starka och pojkarna mer 
tillbakadragna. Det som anses viktigt är dock att se varje barn utifrån vilken individ 
denne är, och inte utifrån vilket kön denne tillhör. 
 
En respondent berättar att de arbetar mycket med normkritik i förskolan, men att det 
ändå är svårt att riktigt förklara vad begreppet innebär. En annan uppger att 
normkritik handlar om att få syn på olika föreskrivna normer i verksamheten, och 
förklarar att normkreativitet istället är ett ganska okänt begrepp, som framträder mer 
och mer i förskolans verksamhet.  
 

FP3 förklarar att normkritik handlar om att kritiskt granska normer som finns i 
samhället, samt även om att kritiskt granska den egna normen som man lever i. Hen 
förklarar begreppet normkritik som ett sätt att få syn på att alla har olika bakgrunder 
och olika syn på saker och ting.  
  

Normkritik är så otroligt brett och rör så många olika ämnen men jag finner det viktigt att 
kritiskt granska mig själv i min yrkesroll - hur tilltalar jag barnen, hur gör jag själv, vad 
erbjuder jag och hur kommunicerar jag med föräldrarna? (FP3). 

 

FP8 förklarar att hen ser barnet som en kompetent individ som får vara precis den 
person den vill: “Tjejer får klä sig som en byggjobbare och killar får ha festklänning 
om de vill”, avslutar FP8 meningen med. Enligt FP7 handlar normkritik om att man 
försöker motverka diskriminering och arbetar med genus i verksamheten. Det är för 
hen viktigt att barnen får möjlighet att “vara sig själva”.  

4.6.2 Normkreativitet 

Normkreativitet innebär i sin tur att man synliggör normer och ifrågasätter dem, 
uppger en respondent. 
 
“Vill jag ha slips fast jag är kvinna så har jag det”, framhåller FP3. Normkreativitet 
handlar, enligt FP3, om att ”inte rätta sig” efter föreskrivna normer som finns i 
samhället, utan snarare bryta normer i den mån det känns bra för en själv. Hen 
förklarar också att deras avdelning värnar om att barnen ska göra det som de själva 
tycker om, och att personalen uppmuntrar dem att göra det. De arbetar även med att 
diskutera hur de agerar och samtalar om att alla har rätt till sina egna val och till sina 
egna åsikter. FP6 arbetar aktivt med att utmana barnen och reflektera tillsammans 
med dem om varför de tycker eller tänker på specifika sätt. Hen upplever också att 
det är vanligt med förutbestämda normer inom kön och förskolepersonalen där FP6 
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arbetar använder sig ofta av barnbokslitteratur som ett hjälpmedel för att skapa 
samtal och diskussioner om olika normer. “Det är härligt med normkreativitet och 
normkritik” uppmanar FP4, och förklarar vidare att barnen ska växa upp i ett 
samhälle där normer kan se ut på olika sätt. 
 

FP2 menar på att det viktigaste i arbetet med normer är att vara inlyssnande och ta 
reda på hur varje barn vill bli bemött. Det går enligt hen inte att säga att man ska 
arbeta på ett rätt sätt, utan man måste anpassa sig efter varje barn, vilket också finns 
skrivet i deras likabehandlingsplan. Hen menar att det inte är fel, att kommentera ett 
barns supervackra glittriga skor, om barnet tycker att dessa är det och vill att man ska 
se dessa. Men det är viktigt att ha i åtanke att inte värdera barn och deras utseenden. 
Hen berättar att man också kan skapa diskussioner med barnen när sådana händelser 
visar sig. ”De får då ett tillfälle att diskutera olikheter och vad olika personer gillar 
och anser är viktigt, samt varför”.  
 
FP2 förklarar att de inte arbetar särskilt mycket med normkreativitet ännu i 
verksamheten, men att det kommer upp i samtalen mer och mer. Hen tror att för att 
få ett fungerande arbete med normmedvetenhet krävs att arbetslaget sätter sig ner 
tillsammans och för dialog kring hur de ska arbeta, för att de ska ha ett gemensamt 
fungerande förhållningssätt där förskolepersonalen är eniga om vilket håll de ska 
sträva mot.  
  
Förskolepersonalen har också valt att utforma miljön för att minska grupperingar, 
men även för att bidra till att olika grupperingar bildas. Exempel på detta är bland 
annat olika lekar som tidigare varit separerade. Det är viktigt att tillföra okodat 
material i förskolan, såsom exempelvis böcker. Det framkommer att könsneutrala 
böcker och material känns fantasieggande. Enligt en respondent handlar normkritik 
om att förändra eller utmana sina egna förutfattade meningar inom 
“diskrimineringsgrunderna”. Det är därmed viktigt att inte kategorisera utifrån sina 
egna förutfattade meningar. ”Detta är dock inte ett enkelt arbete, och för att lyckas 
krävs att man själv är medveten om sitt förhållningssätt och hur man förmedlar saker 
till barnen”, uppger respondenten. Flertalet av de intervjuade respondenterna ansåg 
det vara viktigt att arbeta med förskolans fysiska miljö, ur ett normkritiskt och 
normkreativt perspektiv. De ville även se till varje individs behov. 

4.7 Sammanfattning av resultat 

Här följer en kort sammanfattning av vad som framkom av resultatet.  
  
Olikheter är positivt i förskolan och ses som en tillgång. Respondenterna var eniga 
om att det som förskolepersonal är viktigt att lyfta barnens positiva egenskaper och 
att synliggöra dessa för barngruppen. Det ansågs även viktigt att samtala ofta med 
barnen om allas unika egenskaper, men samtidigt samtala om att alla inte kan vara 
bra på allt. Det är inte konstigt att vi kan vara olika bra, på olika saker. Det handlar 
om att synliggöra varandras styrkor och svagheter, samt att lära oss att nyttja dem. 
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Det framkom att barn ska få vara sin egen unika individ, utan att de blir värderade. 
Det råder en mängd olika normer i förskolan och våra respondenter påvisar att de är 
aktiva i arbetet att motverka stereotypa könsroller.  
  
I arbetet med att vara normkritisk i förskolan har fokus legat på genus och stereotypa 
könsroller, medan man mer och mer idag börjar få upp ögonen för att normer kan 
vara så mycket mer. Resultatet visade att det nu är viktigt för förskolepersonal att se 
till varje individ, och inte dra slutsatser och handla utifrån kön. 
  
Regelbundenhet i att planera om och förändra i miljön för att utveckla verksamheten 
är en bidragande del till att barns olika lekar blandas, och det minskar även 
grupperingar utifrån både ålder och kön. Man förmedlar alla barns lika värde både 
genom samtal och genom handling. 
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5. Analys 

Här nedan kommer vi att analysera resultatet, utifrån ett normkritiskt perspektiv. 
Analysen är tematiserad under rubrikerna: Olikheter - en tillgång?, Förhållningssätt 
kring normer och värden samt Vad innebär normkritik och normkreativitet. Vi 
avslutar analysen med en sammanfattning.  

5.1 Olikheter - en tillgång? 

Alla respondenter var överens om att barns olikheter sågs som något positivt och som 
en tillgång. Människors olikheter bidrar till mångfald (Mitchel, 2017) och det 
framkom att det var viktigt för dem att visa barnen att alla är lika mycket värda, 
oavsett olikheterna kring kön, etnicitet, kultur, tro, religion, socioekonomisk status 
eller behovet av särskilt stöd. Detta överensstämmer med läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016). Precis som förskolans läroplan förespråkar, framkom det att 
respondenterna ville bidra till barnens empatiska förmågor, samt en öppenhet och 
respekt kring människors olikheter och skillnader (Skolverket, 2016). 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö, 2016) framkommer också att förskoleverksamheten 
ska anpassas efter varje barn. Det ligger på personalens ansvar att det ska utvecklas 
normer för samvaron och arbetet med barnen (Skolverket, 2016). En förutsättning 
för detta är att kontinuerligt utvärdera och planera aktiviteter och rutinsituationer 
efter barngruppen, uppgav respondenterna. Samtidigt framgick det att det kan vara 
en fråga om begränsningar i personaltätheten, vad som hinns med. Det kan vara svårt 
att arbeta med stora barngrupper, därför vore det bra om man i möjligaste mån 
kunde minska grupperna, uttryckte en respondent. 

5.2 Förhållningssätt kring normer och värden  

Det råder en mängd olika normer i förskolan, och respondenterna visar på att de 
aktivt vill arbeta med att motverka stereotypa könsroller, vilket är ett av förskolans 
läroplans mål (Skolverket, 2016). Förskolepersonalens förhållningssätt och 
medvetenhet kring normer och arbetet kring dem, framkom som viktigt. 
Respondenterna uppgav att de förmedlar “alla barns lika värde” genom samtal och 
handling och de tryckte på vikten om att vara medvetna kring hur de uttrycker sig och 
hur de möter och behandlar barnen. Detta är något som Dolk (2013) också 
understryker. Hon menar på att normer ofta är osynliga regler som människor 
frivilligt eller omedvetet anpassar sig efter. Det finns forskning om att barn möter 
olika villkor, och behandlas olika, beroende av kön i förskolan och skolan (Dolk, 
2013; Rantala, 2016). 
 

Forskning visar att barn behandlas olika, beroende av kön i förskolan och skolan 
(Dolk, 2013; Rantala, 2016). Normer i förskolan förekommer vid många olika 
situationer. Det kan handla om kön och genus men också om ålder, framkom i 
resultatet. De vuxna som finns omkring barnen börjar överföra socialt konstruerade 
och förutbestämda normer tidigt i barns liv (Halim m.fl, 2013).  
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Hur vi bemöter barn, beroende på vilket kön de har, bidrar till att forma deras syn på 
vad som är manligt respektive kvinnligt (Palla, 2011). Stereotypa könsroller kan 
därför motverkas genom både samtal och handlingar, exempelvis genom att man 
tänker till i utformandet av förskolans miljöer, framhåller en respondent. Det ansågs 
också viktigt för våra respondenter att tillföra ”okodat” material till förskolorna. Palla 
(2011) menar på att beroende av hur vi bemöter barn, utifrån deras kön, formar det 
deras syn på vad som räknas som manligt eller kvinnligt. Det kan vara svårt att ändra 
på normer som man själv har vuxit upp med, framkom i resultatet. Men det är 
förskolepersonalens uppgift att få syn på, och arbeta för och emot, olika normer i 
förskolan. Detta stämmer överens med Dolks (2013) tankar om att människor ofta 
agerar kring normer utan att tänka på det. Hon menar på att om man själv följer 
normen kan det vara svårt att känna att den finns.  
 
Den intervjuade förskolepersonalen har uppgett att arbetet med genus känns svårt. 
Även om man arbetar med att aktivt försöka motverka stereotypa könsroller, händer 
det att man kommer på sig själv gång på gång, då man säger eller handlar utifrån sin 
egen norm, uppgav en respondent. De vuxna som finns kring barnen i den dagliga 
sociala kontakten påverkar och formar barnen. Där överförs automatiskt normer som 
påverkar barnets utveckling, menar Hundeide (2010). 
 

Utseendenormer är ofta förekommande i förskolan och barn vill enligt våra 
respondenter bli bekräftade utseendemässigt. Dessa värderingsnormer är några av 
alla normer som våra respondenter vill motverka. Det är viktigt att belysa funktion 
istället för utseende. Normer förekommer dock vid många olika situationer och 
handlar inte enbart om kön och genus. Halim, Ruble och Tamis-LeMonda (2013) 
menar på att vuxna överför socialt konstruerade och förutbestämda normer redan 
tidigt i barns liv.  

5.3 Vad innebär normkritik och normkreativitet 

Begreppen normkritik och normkreativitet tolkades lite olika av den intervjuade 
förskolepersonalen. Normkritik handlade, enligt de flesta, om att arbeta med att 
motverka normer i förskolan samt att arbeta med sitt eget förhållningssätt. Dolk 
(2013) menar att normkritik handlar om förhållningssättet i att få upp ögonen för de 
“osynliga” normer som finns runt i kring oss. Normkritiken har enligt en intervjuad 
personal bidragit till att nya normer skapats, vilket inte uppfattats som positivt. 
Normkritiken har fått kritik för att den kan anses peka ut det “normala” och belysa 
vad som är annorlunda och avvikande (Langmann & Månsson, 2016). 
Förskolepersonalen visade sig dock positiva till begreppen i intervjuerna. Enligt en 

respondent handlar normkreativitet om att få syn på olika normer i verksamheten 
och att sedan ifrågasätta dem, vilket är helt i samklang med hur Nordenmark och 
Rosén (2008) förklarar ett normkritiskt perspektiv. Respondenten som vi intervjuat 
påvisar också att normkreativitet handlar om att bryta normer istället för att rätta sig 
efter dem. 
 
Normkritiken i förskolan har ofta fokus på genus och stereotypa könsroller. Men 
normer kan vara så mycket mer och det är viktigt att se till varje individ, och inte 
handla utifrån kön. 
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I arbetet med normkritik och normkreativitet påvisar informanterna att det är av stor 
vikt att arbeta med den fysiska miljön i förskolan. Detta ska kunna motverka 
grupperingar och göra att man ser varje individ på ett bättre sätt. Detta stämmer 
överens med Salmson och Ivarsson (2015) som förklarar det normkritiska 
perspektivet i förskolan med att förskolepersonalen intar barns perspektiv, och på så 
vis ger alla barn samma förutsättningar och möjligheter att utvecklas på individnivå. 
  
En respondent uppgav att normkreativitet handlar om att få syn på olika normer i 
verksamheten, och sedan ifrågasätta dem. Detta stämmer helt överens med 
Nordenmark och Roséns (2008) förklaring på ett normkritiskt perspektiv.  

5.4 Sammanfattning av analys 

Nedan följer vår sammanfattning av analysen. 
  
Eftersom att vi vill vara öppna för andras tankar och arbetssätt, och inte blanda in 
våra egna föreställningar, vill vi bemöta alla våra respondenter likvärdigt. Med ett 
normkritiskt perspektiv vill vi visa på olika tankar och kunskaper kring arbetet med 
olikheter, normer och värden samt normkritik och normkreativitet.  
 
Vi uppfattar förskolepersonalen, som medverkar i studien, som eniga om att alla barn 
skall få vara den de vill, och att man skall stötta dem i det. De verkar vilja erbjuda alla 
barn samma material, och samma möjligheter, oberoende av kön. Det tycktes viktigt 
för respondenterna att visa på allas lika värde, som förskolans läroplan (2016) 
förespråkar. 
  
Undersökningen visar att det viktigaste i arbetet med normer i förskolan är 
personalens förhållningssätt och deras medvetenhet kring dem. Förskolepersonal 
behöver bilda sig en medvetenhet kring hur de uttrycker sig, och gamla kvarlevande 
uttryck om pojkar och flickor måste arbetas bort, framkom.  
  
Några av respondenterna ansåg det vara svårt att ändra på normer. Samtidigt som de 
ansåg att det är deras uppgift. Både att få syn på, och arbeta för och emot dem.  
 
Begreppen normkritik och normkreativitet tolkades olika hos förskolepersonalen, 
kanske beroende på att begreppen ännu är relativt okända. Normkritik handlade 
enligt de flesta respondenterna om att arbeta med att motverka normer i förskolan, 
och att arbeta med sitt eget förhållningssätt.  
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6. Diskussion 

Nedan kommer vi att diskutera vår undersökning utifrån bakgrund och studiens 
resultat. Diskussionskapitlet är uppdelat i en metoddiskussion och en 
resultatdiskussion. Resultatdiskussionen är tematiserad och indelad under 
rubrikerna: Olikheter ska belysas och lyftas fram, Normer och värden genomsyrar 
verksamheten och Normkritik kan bidra till Normkreativitet. Diskussionskapitlet 
avslutas med en slutsats, förslag på fortsatt forskning samt en rubrik om studiens 
pedagogiska relevans.  

6.1 Metoddiskussion  

Enligt Bryman (2011) bidrar kvalitativa intervjuer till att samtalen känns fria. Vi ville 
undersöka förskolepersonals tolkning av studiens syfte, därför valde vi att genomföra 
studien med hjälp av kvalitativa intervjuer. Syftet med examensarbetet var att ta reda 
på förskolepersonals syn på sitt arbete kring olikheter, normer och värden, 
normkritik samt normkreativitet och de kvalitativa intervjuerna valdes för att kunna 
samtala mer öppet med respondenterna, och för att kunna ställa följdfrågor och ha 
diskussioner kring deras svar. Vi var ute i god tid med att skicka ut missivbrev och 
förfrågningar om medverkan i studien till våra respondenter, vilket bidrog till att 
studien kunde fortlöpa och vi följde vår tidsplan. Genom den kvalitativa 
intervjuformen och vår flexibilitet i samtalen kring frågorna anser vi att vi kunde 
sammanställa respondenternas svar och besvara våra forskningsfrågor.  
  
De delar som vi valde att transkribera presenterades i kapitel 4; Resultatdelen. Vi 
tematiserade intervjumaterialet i flertalet delar, som hade anknytning till studiens 
forskningsfrågor. Detta för att det skulle bli enklare att förstå innehållet, för både oss 
och läsaren, samt även för att vi skulle ”lära känna” intervjumaterialet. Därefter 
kunde vi analysera, argumentera och dra slutsatser. 
 
I och med det normkritiska perspektivet i studien, finns en medvetenhet om att 
resultatet kan ha påverkats av metoden och valet av förskolor och respondenter. 
Förskolorna där intervjuerna genomförts ligger alla i medelklassområden, som i stort 
sett saknar mångkulturalitet, och det råder heller inga större variationer i hur 
familjekonstellationer ser ut. Vi har haft i åtanke att vårt resultat kunde ha visat på 
större variationer om vi valt förskolor belägna med mer variationer utifrån kultur, 
klass och etnicitet.  

6.2 Resultatdiskussion  

Här diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 
Resultatdiskussionen är tematiserad och indelad i kategorierna: Olikheter ska 
belysas och lyftas fram, Normer och värden genomsyrar verksamheten samt 
Normkritik kan bidra till normkreativitet. 
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6.2.1 Olikheter ska belysas och lyftas fram 

Människor påverkas av de normer som råder i vårt samhälle, enligt Dolk (2013), som 
menar att förskolepersonal behöver ha en medvetenhet kring dessa rådande normer. 
Genom studien framkom att vissa normer ska motverkas och att olikheter ska 
normaliseras för barnen. ”Normal-normen” sitter, enligt oss, hos de vuxna och genom 
att belysa och peka på att annorlunda är ”okej” visar förskolepersonalen istället på att 
olikheten är ”udda”. Om man däremot samtalar om- och kring, allas unika 
egenskaper, såsom våra informanter pekar på att de gör kan man belysa olikheter och 
unika egenskaper hos alla istället för att peka på att någons specifika egenskap är olik 
men helt normal. Palla (2011) menar på att förskolepersonal, som bedömer barn i 
förskolan bidrar till att peka ut olikheter. Vi tror, att det är skillnad på att ”peka ut” en 
olikhet, och att belysa den för sig själv, för att på bästa sätt kunna anpassa 
verksamheten för att gynna alla barns utveckling och lärande. 
  
Förskolepersonal ska arbeta med att dokumentera, utvärdera och utveckla 
verksamheten. Samtidigt ska de också arbeta för att varje enskild individ ska få rätt 
förutsättningar för utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Det kan hända att 
personalen i förskolan undviker att prata om barns olikheter i förhållande till 
bedömning, men samtidigt behöver de bedöma vilket stöd varje barn behöver ha. Där 
tror vi att det handlar om att belysa skillnaden i hur alla barn lär och utvecklas på 
olika sätt. 
  
Detta blir problematiskt med tanke på vad Palla (2011) lyfter, om att barn beroende 
på vem de möter ges olika identiteter. Hon framhåller att barns utrymme eller 
begränsningar att forma sig själv, skapas i relation till en normaliserad praktik. 
Samtidigt påvisar hon att det finns utrymme bland barn att vara olika och 
annorlunda, så länge inte variationen blir allt för stor eller bryter för mycket mot 
förskolans normer och regler. Det är något som också vi kan relatera till under 
intervjuerna då det framkommer att alla respondenter arbetar för inkludering. 
Samtidigt dras där en gräns för hur ”olik” eller ”annorlunda” ett barn får vara, innan 
det behövs mer personal eller resurser som stöd i barngruppen för att verksamheten 
ska kunna planeras och utföras på bästa sätt. 

6.2.2 Normer och värden genomsyrar verksamheten 

I förskolans läroplan framkommer det att förskolepersonal ska ansvara för att 
utveckla normer för arbetet i barngruppen. Det står även att barn tillägnar sig normer 
och värden genom konkreta upplevelser, samtidigt som vuxnas förhållningssätt 
påverkar barnen (Skolverket, 2016). Vuxna är dock påverkade av olika normer själva 
vilket bidrar till hur de agerar och resonerar beroende av bland annat deras barnsyn, 
menar Hundiede (2006). Barn påverkas av normer som finns bland de vuxna i deras 
närhet, vilket bidrar till vilka individer de växer upp och utvecklas till (Hundiede, 
2006). 
  
Normer handlar, enligt Dolk (2013), om osynliga regler som bidrar till hur människor 
agerar. Enligt en av våra respondenter kan det vara svårt att ändra på normer som 
man själv vuxit upp med, men det handlar om att pedagoger måste få syn på dem. 
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Dolk menar på att normen som du själv följer, och lever i, kan vara svår att känna in 
(2013).  
 
Enligt Palla (2011) handlar det om vuxnas sätt att bemöta barn. De vuxna måste ha 
ett medvetet förhållningssätt som gör att de vet hur de ska agera för att inte göra 
skillnader i vilket kön barnet tillhör utan snarare utifrån vilken individ denne är. 
Palla (2011) framhåller att beroende av hur vi bemöter barn, utifrån deras kön, 
formar det deras syn på vad som räknas som manligt eller kvinnligt. 
 

Det finns, enligt Dolk (2013), forskning som visar på att barn möter olika villkor i 
förskolan beroende av kön. Trots att det visat sig att det inte finns skillnader i barns 
beteenden beroende på kön. Hon menar också att förskolepersonal ofta kan “se 
mellan fingrarna” om det är pojkar som “tramsar”, medan om det varit en flicka hade 
hon betraktats som mer provocerande. Detta är något som också Rantala (2016) visar 
på i sin avhandling då hon beskriver hur pojkar och flickor möter olika villkor i 
förskolor och skolor, där pedagoger förutsätter att flickorna agerar på ett mer 
”moget” sätt än pojkarna. Den upplevelsen, fick vi inte, genom våra intervjuer. Vi fick 
snarare ta del av förskolepersonal som aktivt försöker arbeta med sitt eget 
förhållningssätt för att skapa lika möjligheter för barnen. En respondent upplevde att 
det snarare ”slagit över” i arbetet med att göra flickor till starka individer och 
uppmana pojkar att ta mindre plats. Vi har upplevt att våra respondenter blivit 
medvetna om att den aktiva motverkan av könsroller har bidragit till en ny norm och 
att de nu istället upplever att pojkarna behöver ta mer plats och att flickorna behöver 
bli mer inkännande. Detta har bidragit till att de arbetar utefter varje enskild individ 
istället för att tänka och agera utifrån kön. Mitchel (2017) framhäver att barn 
påverkas av stereotypa könsroller, redan i de första åren bland annat genom leksaker 
och aktiviteter, och det upplever vi att våra respondenter är medvetna om då de 
utformar miljöerna för att motverka detta.  

6.2.3 Normkritik kan bidra till normkreativitet 

Vi har upplevt begreppen något oklara hos alla våra respondenter, eller i alla fall 
råder det delade meningar om vad begreppen innebär. Vi tänker att det kan bero på 
att begreppet normkreativitet kanske ännu inte framkommit lika mycket i förskolan 
som begreppet normkritik. Langmann och Månsson (2016) kritiserar normkritiken i 
sin artikel just för att den kan ses som att den pekar ut det “normala” och belyser det 
som är avvikande och annorlunda. Salmson och Ivarsson (2015) förklarar det 
normkritiska perspektivet i förskolan som att förskolepersonalen tar barns 
perspektiv, och ger alla lika möjligheter att utvecklas som individer. Författarna 
menar på att normer och förväntningar inte ska påverka hur en individ utvecklas. De 
uppger att man kan arbeta kreativt med normer, och att det samtidigt är direkt 
kopplat till förskolans likabehandlingsplan. Skillnaden mellan normkritik och 
normkreativitet handlar om att normkritiken gör att vi får syn på normer och vilka 
konsekvenser de kan medföra. Detta bidrar till att vi kan arbeta med att förändra 
normer, alltså vara normkreativa. 
  
Nordenmark och Rosén (2008) skriver också, precis som en av våra respondenter 
uppgav, att normkritik handlar om att ifrågasätta och reflektera över det som anses 
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normalt. Det handlar också, enligt Dolk (2013) om ett förhållningssätt som innebär 
att man arbetar för att få syn på osynliga normer. 
  
Salmson och Ivarsson (2015) menar att det normkritiska perspektivet i förskolan 
innebär att pedagoger intar barns perspektiv. Några av våra respondenter har påvisat 
att normkreativitet handlar om att utforma miljön på ett sätt som tilltalar både pojkar 
och flickor i ”alla vrår”. De har arbetat med att få in byggmaterial i ”dockvrån” och 
bilar bland djuren, exempelvis. Det förklaras även att sagor kan vara till god hjälp för 
det normkreativa arbetet i förskolan och att de med hjälp av dessa kan skapa många 
värdefulla samtal.  

6.3 Slutsats  

Denna studie har bidragit till att vi tydligt får ta del av några förskolepersonals syn på 
olikheter, normer och värden. Den intervjuade förskolepersonalens tankar kring 
begreppen normkritik och normkreativitet har också synliggjorts.  
 
De slutsatser som vi kan dra utifrån undersökningen är att olikheter förknippas som 
något positivt av de intervjuade respondenterna. Förskolepersonalen som vi 
intervjuat ser olikheter som något som bör lyftas fram och belysas för förskolebarnen. 
Arbetet för att normalisera skillnader kan se ut på olika sätt. Vi upplever att arbetet 
med normer ibland kan upplevas svårt, men vi har sett att respondenterna är 
intresserade och försöker arbeta med sitt eget förhållningssätt, för att barnen ska ha 
lika förutsättningar och möjligheter. Det finns en medvetenhet, och respondenterna 
arbetar aktivt för att motverka stereotypa könsroller. Vi ser att man försöker arbeta 
utefter varje enskild individ, men att det ibland kan upplevas svårt. 
 

Fokus i arbetet med normer i förskolan verkar ligga mest på genus och stereotypa 
könsroller. Men normer kan vara så mycket mer. Barnen ska slippa bli värderade och 
normer i förskolan handlar om förskolepersonals förhållningssätt och medvetenhet.  
 
Avslutningsvis framkom att begreppen normkritik och normkreativitet kan upplevas 
något oklara hos förskolepersonal. Det rådde delade meningar om vad begreppen 
innebär. I stort sett var de ändå eniga om att begreppet normkritik handlar om att 
motverka normer i förskolan. I resultatet uppgavs att det är när man ifrågasätter 
normer, och bryter dem, som man är normkreativ.  

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att få syn på förskolepersonals syn på sitt arbete kring 
olikheter, normer och värden, normkritik samt normkreativitet. Efter studien har 
intresse väckts för att få ta del av barnens egen syn på olikheter och normer. Därför 
vore det intressant att vidare undersöka vad barnen har att säga om detta ämne. Vårt 
förslag till en framtida forskningsfrågeställning lyder: Hur kan förskolepersonal 
arbeta normkritiskt i förskolan tillsammans med barnen? 
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6.5 Pedagogisk relevans 

Förskollärare behöver vara uppmärksamma på hur de bemöter barnen på förskolan. I 
läroplanen för förskolan framkommer det att barnen ska få möjlighet att möta vuxna 
som ser deras behov, förutsättningar och möjligheter (Skolverket, 2016). Därför är 
det viktigt att ha en förståelse för att förskolepersonalens förhållningssätt påverkar 
barnen. Vi vill att samhället ska bli mer jämlikt i framtiden, och tror på att 
förskolepersonal bör arbeta med detta med barnen redan från grunden. Om förskolan 
ger en bra grund - ger vi barnen större möjligheter till att de vidgar sina vyer och att 
de inte fastnar i stereotypa normer. Denna studie har bidragit till en ökad förståelse 
för det viktiga arbetet med normer i förskolan.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Nu är det dags för oss att skriva ett självständigt examensarbete som avslutande 

kurs på vår förskollärarutbildning vid Mälardalens högskola. Vi skulle bli 

oerhört tacksamma om ni vill vara med och dela med er av er syn, och ert 

arbetssätt kring normer, då vi i denna studie vill ta reda på förskolepersonals syn 

och arbetssätt kring olikheter, normer och värden, normkritik och 

normkreativitet.  
 

Detta är självklart en frivillig intervju som kommer att hanteras efter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. 

Uppgifterna från er deltagare kommer endast att användas för detta syfte och 

inga namn på deltagare eller verksamheter kommer att nämnas. Insamlad data 

behandlas konfidentiellt, och ni har rätt att få ta del av examensarbetet innan det 

publiceras. Undersökningen kommer bidra till vår uppsats som efter 

examination kommer att läggas ut på databasen Diva. 
 

Har ni frågor kan ni kontakta oss, eller vår handledare Johannes Rytzler! 

Tack på förhand! 
 

Väl mött, 

Nina Forsblom och Elin Hammarstedt. 
 

Kontaktuppgifter: 

Nina Forsblom 

xxxxxxxx@student.mdh.se 

Elin Hammarstedt  

xxxxxxxx@student.mdh.se 

Handledare, Mälardalens högskola 

Johannes Rytzler 

xxxxxxxx@mdh.se 

 

 

Eskilstuna, November 2017 

 

Nina Forsblom    Elin Hammarstedt 
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Intervjuguide  
  

Vad är din profession? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Vilken ålder är det på barnen på avdelningen som du arbetar på? 

  

Olikheter 

Hur tänker du kring barns olikheter i förskolan? 

Hur använder du dig av barns olikheter i den pedagogiska verksamheten? 

  

Normer och värden 

Vilka normer och värden vill du förmedla till barnen? 

Vilka normer och värden förmedlar du till barnen? 

Vilka normer vill du motverka och varför? 

Hur gör du då? 

Hur får du in läroplanen i arbetet med normer och värden? 

 

Normkritik och normkreativitet 

Hur förklarar du normkritik?  

Vad är normkreativitet för dig? 

Hur arbetar ni med dem i verksamheten? 

 

 

 

 

 

 


