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_______________________________________________________ 

Normer utgörs av föreställningar kring vad som betraktas som normalt och får på så 

vis betydelse för hur människor samspelar med varandra. Syftet med studien är att 

undersöka hur förskollärare talar om normkritik och hur de beskriver sitt praktiska 

arbete. Datainsamlingen utgörs av kvalitativa intervjuer med åtta legitimerade 

förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna anser att normkritik är ett viktigt 

ämne men att de samtidigt upplever svårigheter med att implementera det 

normkritiska förhållningssättet i hela verksamheten. Ett normkritiskt perspektiv 

användes för att analysera resultatet. Slutsatsen är att det normkritiska arbetet kan 

försvåras av faktorer som bristande samsyn i arbetslaget och att arbetet inte tar 

hänsyn till normers samverkande funktion. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Normkritik, Normer, Förskollärare, Förskola, Litteratur, 

Delaktighet 
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1 Inledning 

Var vi än befinner oss i samhället finns det normer som talar om för oss hur vi ska se 

ut och hur vi ska agera för att bli accepterade. Förskolans verksamhet är inte ett 

undantag. För det sociala samspelet är normer ytterst nödvändiga men de kan också 

vara exkluderande. Salmson och Ivarsson (2015) menar att normer visserligen skapas 

och upprätthålls av oss själva, i språk och handlingar, men blir oftast synliga för oss 

först när någon bryter mot dem. I förskolans praktik kan det innebära att barnens 

möjligheter till inkludering begränsas utifrån exempelvis ålder, etnisk tillhörighet och 

socioekonomisk bakgrund. Genusnormer har diskuterats i förskolan under en längre 

tid och har på många håll genererat fortbildning inom området. Det står i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) att verksamheten ska motverka de traditionella 

könsrollerna. I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har genus 

fått en mer framträdande roll vilket syns i formuleringar där flickor och pojkar tagits 

bort och alla benämns nu istället som barn. Men det normkritiska förhållningssättet 

innefattar fler normer än genus. Studier visar att rådande normer i en verksamhet 

hänger samman med de trakasserier, kränkningar och diskrimineringar som 

förekommer. Det är med anledning av det stor betydelse att ett likabehandlingsarbete 

innefattar ett normkritiskt förhållningssätt (Svaleryd & Hjertson, 2012). I förskolans 

läroplan uttrycks följande:  
 

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

                       etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning  

                       hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande  

                       behandling. (Skolverket, 2016, s. 4) 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) understryker barns lika värde och att 

barnen ska känna sig som en tillgång i gruppen. Hur arbetar förskollärarna med att 

vidga rådande normer och hur säkerställs det att olikheter inte bara accepteras utan 

betraktas som en tillgång? Tidigare upplevelser har gett en indikation på att det är 

vanligt att förskolans verksamhet arbetar för att acceptera normbrytande beteende 

men sällan ifrågasätter strukturerna som skapar normerna. Vi finner stöd för vår 

uppfattning i Langmann och Månssons (2016) artikel som menar att ett sådant 

arbetssätt förstärker klyftorna mellan människor. 

 

Mobbning är ett vanligt förekommande problem i skolåldern och ett sätt att 

förebygga kränkande behandling är att redan i förskolan synliggöra normer och 

samtala om mobbning. Tidigt utanförskap har en negativ påverkan på både hälsa och 

senare skolprestationer (Hellström, 2017). Förskolan har således en viktig uppgift att 

kunna påverka barnen tidigt och lägga en grund för en mer inkluderande kultur där 

olikheter ses som en tillgång. Mot bakgrund av det mycket viktiga 

likabehandlingsarbetet vill vi bidra med kunskap om hur det normkritiska 

förhållningssättet kan återspeglas i verksamheten. Normkritik i ett teoretiskt 

perspektiv är en sak men att implementera det i förskolans praktik är en annan. 
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Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) krävs det att värderingar syns i det 

pedagogiska arbetet för att kunna upprätthålla värdegrunden i verksamheten. Det 

blir därför viktigt att undersöka vilka metoder förskollärarna använder för att handla 

utifrån ett normkritiskt perspektiv. De vuxnas förhållningssätt har betydelse för 

barns förståelse för ett demokratiskt samhälle. Vuxna blir viktiga förebilder då 

barnen tillägnar sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser 

(Skolverket, 2016).  

1.1 Syfte och undersökningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare förstår och talar om 

implementeringen av det normkritiska arbetet i praktiken. Vår förhoppning är att 

bidra med kunskap som kan ligga till grund för diskussion om normkritiskt arbete i 

förskolan.  

 

Undersökningsfrågor: 

• Hur resonerar förskollärare om normkritiskt förhållningssätt?  

• Hur formulerar förskollärare en praktik kring normkritik i syfte att skapa en 

inkluderande verksamhet? 

 

1.2 Disposition  

 
För att förankra undersökningsfrågorna i en vidare diskussion om normkritiskt 

arbete presenterar vi i nästkommande avsnitt, som benämns som Bakgrund, en 

översikt där relevant tidigare forskning och litteratur behandlas. Därefter följer ett 

avsnitt där metodarbetet återges. Studiens resultat presenteras under rubriken 

Resultat och behandlar intervjupersonernas definition av normer samt presenterar 

resultatets teman som framkom under vår tematiska analys. Därefter utför vi en 

fördjupad analys med hjälp av tidigare forskning och litteratur. Materialet diskuteras 

sedan under avsnittet Diskussion som delats upp i underrubrikerna 

Metoddiskussion, Resultatdiskussion, Slutsatser och Förslag för vidare forskning.  

2 Bakgrund 

Bakgrunden syftar till att ge läsaren en överblick av normkritiskt perspektiv och vilka 

normer som återspeglas i förskolans verksamhet i detta perspektiv. Vidare följer ett 

avsnitt där relevanta styrdokument och lagar tas upp, ur ett inkluderande perspektiv 

med fokus på alla barns rätt till en likvärdig förskola. Den sista rubriken omfattar en 

beskrivning av den normkritiska pedagogiken, det valda teoretiska perspektivet, 

tidigare forskning samt kritik mot normkritisk pedagogik. 
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2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

För att hitta passande litteratur till studien har vi använt oss av databaserna SwePub och 

ERIC. Vi har valt att enbart använda oss av avhandlingar och vetenskapliga artiklar som är 

“refereegranskade” och “peer reviewed”. Sökorden vi har använt har varit “normer”, 

“förskola”, “normkritisk”, “books*”, “gender”, “age”, “preeschool” och “critic”. Övrig 

litteratur som har använts är tidigare kurslitteratur som berör ämnet samt litteratur vi 

själva valt på biblioteket. För studien relevanta styrdokument och lagar ingår också i 

litteraturen.  

2.2 Vad är normer? 

Normer är outtalade regler som konstrueras genom interaktion mellan människor. 

Värderingar och ideal upprepas tills de framstår som allmängiltiga (Salmson & 

Ivarsson, 2015). En norm beskriver inte alltid det mest vanligt förekommande 

värderingarna utan de som anses mest önskvärda. En norm visar hur vi bör agera i 

olika situationer och hur man ska vara. Ibland påverkar normer oss omedvetet men 

kan vara nödvändiga för att upprätthålla en social struktur (Kalonaityté, 2014).  

De osynliga reglerna som ständigt är närvarande i vardagen gör att vi anpassar oss 

utan att ifrågasätta normerna och det är först när normen bryts som den blir tydlig 

(Svaleryd & Hjertson, 2012). 

2.3 Normer i förskolan 

Vardagliga normer som reglerar barns handlande kan beskrivas som praktiska regler 

för att skapa en fungerande verksamhet. De är inte alltid uttalade, men de flesta 

känner till dem. Normer är alltså nödvändiga i sociala sammanhang för att vi 

människor ska kunna orientera oss men normer kan också fungera uteslutande och 

begränsa barns möjligheter till att vara inkluderade och känna delaktighet.  

Stereotyper exempelvis, används för att sortera in människor i olika grupper. Det är 

vanligt att vi i denna uppdelning utgår från normer om hur grupper är och vad de har 

för egenskaper, utan att ta hänsyn till människors särart (Svaleryd & Hjertson, 2012). 

Förutom de normer som ständigt finns närvarande i samhället är det viktigt att 

poängtera att normer även skapas i mindre grupper. I förskolan skapas en norm för 

samvaron i den aktuella gruppen, ofta är individerna i gruppen i det avseendet 

“spegelbilder” av varandra. Det är därför viktigt att förskolans verksamhet förmedlar 

alternativ till sätt att vara på för att återspegla den mångfald som finns i samhället 

(Salmson & Ivarsson, 2015).  

 

Pape (2017) betonar förskollärarens ansvar i att skapa inkluderande lekmiljöer där 

barnen kan få positiva samspelserfarenheter. Szönyi (2017) skriver att eftersom 

normer i vissa avseenden fungerar exkluderande blir barns delaktighet ett viktigt 

fokus för att arbeta i en inkluderande verksamhet. Delaktighetsmodellen är en 
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tankefigur som erbjuder stöd för förskollärarnas arbete med att göra barnen delaktiga 

likväl som den används för att skapa förståelse för vad delaktighet innebär.  

I modellen ser man till hela sammanhanget då delaktighet är beroende av flera 

aspekter och tittar inte enbart på enskilda individer. Författaren betraktar begreppet 

delaktighet utifrån tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi. Inom delaktighetsmodellen omnämns även tre kulturer - 

kamratkulturer, undervisningskulturer och omsorgskulturer. Kulturer används för att 

visa på att normer och värderingar kan skilja beroende av sammanhang.   

 

En förskola som arbetar normkritiskt synliggör alltså normer och undersöker hur vi 

påverkas av dem. Det normkritiska arbetet kan i praktiken innefatta bemötande, val 

av material och en medveten tanke kring lokalernas utformning (Svaleryd & 

Hjertsson, 2012). Exempelvis kan ett rum vara feminint eller maskulint kodat vilket 

skapar förväntningar på hur man får bete sig i rummet. Dessa förväntningar 

bestämmer också indirekt vilka som får vara i rummet och bidrar till en uppdelning 

mellan könen (Bodén, 2011). Genom att ifrågasätta normen och de förväntningar som 

påverkar oss kan vi uppnå en normmedvetenhet (Svaleryd & Hjertson, 2012). Ett 

viktigt uppdrag för förskollärare är att uppmärksamma barnen på vad diskriminering 

är, och att de kan få stöd oavsett om de utsätts eller utsätter någon (Normark, 2017).  

 

Lindgren och Torro (2017) skriver att pedagogisk verksam personal i förskolan aktivt 

behöver arbeta med sitt eget förhållningssätt för att likabehandlingsarbetet ska 

implementeras fullt ut, då arbetet med att förebygga diskriminering ska genomsyra 

verksamheten. Ett sätt att möjliggöra det är att inkludera barnen i 

likabehandlingsplanen. Salmson och Ivarsson (2015) menar att delaktighet är en 

viktig princip i ett normkritiskt arbete och det således är centralt att förskollärarna 

har ett barnperspektiv. För att barnen ska kunna utvecklas till egna individer är det 

viktigt att de erbjuds valmöjligheter i verksamheten. Normkritik har därmed en 

demokratisk funktion vilket beskrivs i följande avsnitt som presenterar styrdokument 

och lagar.  

2.4 Styrdokument och lagar 

Under detta avsnitt behandlas för studien relevanta styrdokument och lagar. 

2.4.1 Förskolans läroplan 

Under avsnittet “förskolans värdegrund och uppdrag” står det att förskolan har i uppgift att 

förmedla och förankra respekt för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. De 

värderingar som förskolan vilar på ska tydliggöras i verksamheten och arbetet ska bedrivas 

under demokratiska former för att främja att barnen på sikt blir aktiva deltagare i 

samhället. Vidare står det att inget barn ska utsättas för diskriminering utifrån någon av 

diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2016).  
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I förskolans läroplan står det att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 

svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” 

(Skolverket, 2016, s.4). Citatet belyser läroplanens ställningstagande i frågan om allas lika 

värde och betonar vikten av att ha förståelse för andra människors situation. Alla barn som 

behöver ytterligare stöd och stimulans ska ha möjlighet att få det. Det är för att ta hänsyn 

till barnens individuella förutsättningar och ge barnen möjlighet att utvecklas. 

Verksamheten ska således anpassas utifrån alla barns behov. 

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018), som börjar gälla i juli 2019, 

har arbetet kring genus fått en framflyttad position då uppdraget om jämställdhet är 

förskollärarnas ansvar. Det skrivs fram att alla barn ska få samma möjligheter och inte 

begränsas utifrån könstillhörighet. Man lyfter nu även fokus från de tidigare 

formuleringarna av flickor och pojkar. Istället för att kategorisera barnen utifrån kön 

hänvisar man nu till enbart barn.  

2.4.2 Diskrimineringslagen 

Lagen fastslår att ingen person får bli utsatt för kränkning eller diskriminerande 

behandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Grunderna som skyddas av lagen är 

“kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567).  

2.4.3 Skollagen 

Barnets individuella behov ligger till grund för hur utbildningen ska utformas och stöd ska 

erbjudas för att möjliggöra en utveckling hos varje barn. Alla barn ska ha likvärdig chans 

att tillgodogöra sig det som utbildningen erbjuder. Skollagen lyfter fram att oberoende av 

var förskolan är belägen ska utbildningen vara likvärdig över hela landet (SFS 2010:800).  

Utöver diskrimineringsgrunderna som är skyddade av diskrimineringslagen kan barns 

värdighet bli kränkta på annat sätt. I skollagen står det att personal som får vetskap om att 

ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i verksamheten har en 

skyldighet att rapportera det vidare till förskolechefen (SFS 2010:800). 

2.4.4 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser rörande barns mänskliga 

rättigheter (Unicef, 2009). Barnkonventionen utgörs av 54 stycken artiklar varav fyra 

stycken kan lyftas fram som grundläggande principer. Grundprinciperna som dessa 

artiklar visar på är att alla barn har lika värde och har därmed samma rättigheter oavsett 

bakgrund. Konventionsstaterna erkänner att “alla barn har rätt till liv och utveckling”. Alla 

barn ska få göra sin röst hörd i frågor som rör barnet och få känna att det respekteras. Ett 

barnperspektiv bör intas i frågor som rör beslut om barnet då barnets bästa alltid ska 

beaktas.  
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2.5 Normkritisk pedagogik - teori och praktik 

“En normkritisk pedagogik lägger fokus på processen där normer skapar och upprätthåller 

hierarkisk skillnad” (Bromseth, 2010, s. 49). Centralt inom den normkritiska pedagogiken 

blir att se den egna rollen i normskapandet och utmana normer genom att kritiskt granska 

sig själv (Bromseth, 2010). Lärare vid Stockholms universitet använde sig av ett sådant 

reflexivt arbetssätt. De startade upp en pedagogisk lärplattform där kollegial reflektion 

användes för att tillvarata yrkesrelaterade erfarenheter. Normkritiska texter diskuterades 

vid regelbundna seminarier. Målet var att skapa ett öppet klimat där misstag användes som 

underlag för att förstå och reflektera kring det praktiska arbetet. Den normkritiska 

pedagogiken drar fördel av misslyckade exempel genom att låta strategier växa fram ur 

dem, med syftet att hantera och förebygga framtida problematiska situationer. Som ett 

komplement deltog lärarna i ett forumspel där handlingen baseras på konkreta dilemman. 

Lärarna fick möjlighet att prova olika roller, inklusive studentrollen. Syftet var att hitta 

alternativa lösningar på den situation som uppstått. Dessa praktiska övningar tillförde ny 

kunskap genom att konsekvenser av olika strategier blev självupplevda erfarenheter 

(Bromseth & Sörensdotter, 2012). Implementeringen av teoretiska insikter i den praktiska 

undervisningen kan förstås som den främsta ambitionen inom den normkritiska 

pedagogiken (Kalonaityté, 2014).  

Skolverket (2009) skriver att den normkritiska pedagogiken inte handlar om att omforma 

individer och få dem att passa in i samhällets outtalade normer. I anti-

mobbningsprogrammen som tidigare användes låg större fokus på individen och man gick 

därför inte till botten med problemen. Normkritisk pedagogik handlar istället om att 

tillsammans med barnen utmana de socialt konstruerade maktordningarna och reflektera 

över varför vissa människor är privilegierade i samhället och andra inte. Arbetet blir 

således att synliggöra, ifrågasätta och omstrukturera normerna i samhället och inte att 

tolerera dem som står utanför normen. Salmson och Ivarsson (2015) beskriver 

normkreativitet som en utveckling av ett normkritiskt perspektiv. Tillsammans med 

handling är reflektion viktiga ingredienser i ett normkreativt förhållningssätt. Ett kreativt 

handlande syftar till att vidga normer så att individer får ett större utvecklings- och 

handlingsutrymme.  

Salmson och Ivarsson (2015) skriver att den normkritiska pedagogiken riskerar att befästa 

normer när de lyfts fram som diskussionsämne. På så vis har människor sorterats in i 

grupper och möjligheten att kategorisera människor har bekräftats. Svaleryd och Hjertson 

(2012) menar dock att det kan leda till diskriminering om man avstår från att diskutera 

normer och då förblir omedveten om normers påverkan och styrande effekt. Målet med ett 

normkritiskt arbetssätt är inte att undanröja alla normer utan att öka kunskapen om hur 

de befintliga normerna påverkar oss och hur de påverkar de olika maktförhållandena i 

samhället. En normlös verksamhet är således inte eftersträvansvärt men ett synliggörande 

och ifrågasättande av normer är av vikt för att kunna vidga perspektivet. 
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2.5.1 Tidigare forskning 

Hellman, Heikkilä och Sundhall (2014) skriver att åldersnormer är vanligt förekommande i 

förskolans praktik. De beskriver att normerna reproduceras både av vuxna och i samspelet 

mellan barnen. Åldersnormer är ofta kopplade till egenskaper om att vara kompetent eller 

inkompetent och i barnens samspel framträder en vilja av att definiera sig själv som “stor”. 

Författarna drar en slutsats om att normer ofta samverkar med andra normer och menar 

att åldersnormer påverkas av genusnormer. Barn i studien som bröt mot genusnormer och 

inte levde upp till förväntningarna utifrån kön löpte större risk att kallas för bebis. 

Roberts och Hill (2003) beskriver hur viktig den tidiga barndomen är för att barnen ska få 

kunskap om könsroller. Barnen är ofta påverkade av de traditionella roller som omger oss i 

samhället och ser ingen större skillnad mellan biologiskt kön och könsroller i de tidiga 

åren. De vuxnas stöd är således viktigt för barnen, i syfte att utmana samhällets i många 

fall stereotypa genusnormer. Författarna skriver vidare att barnboken är ett bra verktyg att 

använda för att rucka på de föreställningar som vi förväntar oss från människor utifrån det 

biologiska könet. Att ha en medvetenhet över litteraturens innehåll är viktigt då 

rollfigurerna fortfarande tenderar att uppvisa könsstereotyper.  

Leland, Harst och Huber (2005) skriver om begreppet “critical literacy” och förklarar det 

som att tillsammans med barnen läsa om kontroversiella ämnen i syfte att skapa en 

diskussion och få större förståelse för omvärlden. En lärares erfarenheter i metoden har 

undersökts och ligger till grund för artikeln. Att använda sig av detta verktyg vid 

högläsning anser läraren bidrar till ökad medkänsla hos barnen och en större förmåga att 

leva sig in i andra människors situationer. 

Dolk (2013) undersöker i en observationsstudie hur barns delaktighet kommer till uttryck i 

förskolans praktik. Författaren riktar fokus mot åldersnormer som uppstår i förskolan och 

ifrågasätter samtidigt den maktrelation som oundvikligen uppstår mellan den vuxna och 

barn. Studien ligger till grund för hennes avhandling Bångstyriga barn: Makt, normer och 

delaktighet. Trots att förskolor ska arbeta efter det demokratiska uppdraget i läroplanen 

visar Dolks (2013) studie att det sällan förekommer i verkligheten. Författaren beskriver 

barns möjlighet till att bestämma som en form av skendemokrati, där pedagogerna redan 

har bestämt vilka alternativ som finns att välja mellan. Skendemokratin blir synlig i 

observationer på en förskola där valkort används för att låta barnen få inflytande över 

vilken aktivitet de vill göra. Pedagogerna har innan valt ut vilka aktiviteter som är möjliga 

att välja på vilket ofta resulterar i att barnen är missnöjda. Dolk (2013) riktar på så sätt 

kritik mot maktstrukturerna som alltid finns närvarande i förskolan och menar att barns 

chans till delaktighet och inflytande är beroende av pedagogerna.  

Kumashiro (2001) beskriver i sin artikel "Posts" Perspectives on Anti-Oppressive 

Education in Social Studies, English, Mathematics, and Science Classrooms hur man som 

lärare kan tänka och utveckla sin undervisning med fokus på antidiskriminering. Målet 

med artikeln är inte att servera läsaren färdiga lösningar på hur det antidiskriminerande 

arbetet ska se ut, utan istället att beskriva olika sätt att ifrågasätta det förtryck som vissa 

grupper i samhället utsätts för. Författaren skriver hur läroböcker i skolan endast berättar 
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en viss typ av människors berättelser, nämligen de privilegierade. I historieböcker 

exempelvis beskrivs bara en specifik del av historien samtidigt som andra delar glöms bort. 

Då endast vissa personers historia lyfts fram skapas en dold läroplan (Kumashiro, 2001). 

Att inkludera andra grupper, i exempelvis litteraturen, menar Kumashiro (2001) däremot 

inte är tillräckligt för att arbeta antidiskriminerande utan vill se ytterligare ifrågasättande 

av strukturerna. Då normer samverkar med varandra kan full inkludering aldrig uppnås 

enbart genom att lägga till en tidigare exkluderad grupp i litteraturen. Om huvudfokus i 

undervisningen ligger på att inkludera kan normerna istället förstärkas ytterligare. Genom 

att arbeta med antidiskriminerande undervisning ligger vikten i att se bortom det som lärs 

ut i skolans läroplan. I den antidiskriminerande undervisningen måste bakgrunden kring 

lärandeobjektet också betonas. Genom att undersöka varför dessa kunskaper lyfts fram och 

andra inte ser man bortom läroplanen. Att uppmärksamma det förtryck som är relaterat 

till ämnet ingår också i undervisningen. Kumashiro (2001) beskriver även den förändring 

som den antidiskriminerande undervisningen vill uppnå hos varje individ, men betonar 

samtidigt att motsättningar till förändring är vanligt. Det är smärtsamt att se sin egen del i 

det förtryck som reproduceras vilken författaren liknar en “kris”. Dock sker lärande och 

förändring bäst genom kris och ett motstånd till ämnet är således önskvärt.  

Hussénius, Andersson, Danielsson och Gullberg (2014) skriver i sin artikel Ämnesinnehåll 

och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap om hur de i sitt 

forskningsprojekt integrerat genusteorier i den naturvetenskapliga undervisningen. Ett av 

resultaten från projektet var att lärares föreställningar om genus påverkade vilka delar i 

undervisningen som barnen blev engagerade i. Detta eftersom lärarna omedvetet styrde 

barnens aktiviteter baserat på kön. Vilka ämneskunskaper barn erfar påverkas således av 

lärarnas medvetenhet av genus. Hur lärares omedvetenhet av sina egna föreställningar 

kring genus kommer till uttryck i praktiken beskrivs i exempel där förskollärare tolkar en 

lek med duplo olika beroende på barnets kön. Fem barn, varav en flicka, undersöker med 

pedagogen materialet som består av olika fordon, hus, figurer och möbler. En pojke som 

leker med bilar och hus tolkar pedagogen som en ”garagelek”. När flickan däremot 

undersöker ett av husen och försöker stoppa in en motorcykel i det får hon frågan om hon 

skulle vilja ha en stol till sina figurer. Lärarens tolkning ligger således till grund för en 

indirekt styrning av leken. Sådana styrningar kan både engagera barnen men även hämma 

dem. Författarna skriver att förskolans läroplan har ett tydligt individfokus och menar att 

det uppstår en konflikt mellan frågan hur genus görs synligt i verksamheter och att enbart 

se till individen. Författarna menar därför att man skapar en större förståelse för hur genus 

blir synligt i flera perspektiv genom att integrera genusaspekter i övriga ämnesdidaktiska 

kurser på lärarutbildningen.  

2.5.2 Ett teoretiskt perspektiv på normer 

Vi har valt det normkritiska perspektivet för att analysera resultatet i undersökningen. Det 

normkritiska perspektivet utgår från en poststrukturalistisk kunskapssyn där makt och 

kunskap ses som sammanflätade (Bromseth, 2010). Normerna skapar en verklighetsbild 

som legitimerar vad som är sant och gott. Dessa normer gynnar vissa människor och 
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missgynnar andra. Normer är alltså i förlängningen knutna till maktpositioner i samhället.  

Klonaityté (2014) skriver att det normkritiska perspektivet har växt fram ur 

queerpedagogiken som i sin tur bygger på queerteorins influenser från kritiska teorier. 

Queerteorin syftar till att ifrågasätta de normer som ses som “det normala” i samhället och 

fokuserar främst på frågor som rör heteronormativitet och sexualitet. På senare tid har 

queerpedagogiken allt mer dragit sig mot det intersektionella perspektivet (Bromseth & 

Sörensdotter, 2012), som undersöker hur olika maktstrukturer samverkar och påverkar 

varandra. Sett utifrån ett intersektionellt perspektiv interagerar kategorier av olikheter 

med varandra genom att både ömsesidigt skapa och förstärka varandra. Dessa olika 

kategorier kan utgöras av exempelvis etnicitet, funktionshinder, kön och ålder. En 

människas identitet är föränderlig och omförhandlas utifrån sammanhang som genererar 

en positionering i den rådande maktordningen (Elmeroth, 2012). Normkritiken växte fram 

i syfte att innefatta fler normer än det queera perspektivet och betyder att synliggörandet 

av maktstrukturer mellan olika grupper av människor ska synliggöras och omförhandlas 

(Bromseth & Sörensdotter, 2012). En normkritisk analys fokuserar på de normativa system 

som är uppbyggda av kategoriseringen utifrån grupptillhörighet och identitet. Tanken är 

att vår identitet skapas i interaktion med andra vilket bidrar till att vi påverkas av hur 

normerna kring de sociala kategorierna ser ut (Kalonaityté, 2014). Vanliga sociala 

kategorier som återspeglas i samhället i stort, och i förskolan, sammanfattar vi med hjälp 

av Salmson och Ivarsson (2015), i det följande. Denna sammanfattning ligger till grund för 

fokus i både studiens intervjuer och analys: 

Åldersnormer  

Åldersnormer skapar särskilda åldersbaserade förväntningar på en människa vilket i 

praktiken betyder att olika åldrar i människans liv värderas högre än andra. Den 

rådande normen i dagens samhälle är vuxennormen vilket betyder att en vuxen 

person tas på större allvar än exempelvis barn och äldre människor. Det är vanligt 

förekommande att barn i förskolan delas in i grupper baserat på vilken åldersgrupp 

de tillhör. Det kan bli problematiskt om det enskilda barnets utveckling inte beaktas 

och ålder är det enda som ligger till grund för uppdelningen. Barnen är ofta väl 

medvetna om vilken åldersgrupp de tillhör och tillskriver samtidigt det olika värden 

(Salmson & Ivarsson, 2015), vilket visar på den tidiga påverkan av rådande normer i 

samhället på barn.  

Etnicitet-, tros- och religionsnormer 

Om vi värderar en människa utifrån etnicitet eller hudfärg agerar vi utifrån så kallade 

etnicitetsnormer (Salmsson & Ivarsson, 2015). Etnicitet avser grupptillhörighet och kan 

innefatta en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Trots att vi i Sverige har en 

mångfald av etniciteter representerade i befolkningen dominerar vithetsnormen vilket 

betyder att det finns en idé om vad vi i folkmun menar när vi talar om “hudfärg”. Tros- och 

religionsnormer handlar om hur vi värderar en människa utifrån hens religiösa 

tillhörighet. 
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Kropps- och funktionsnormer 

Kropps- och funktionsnormer är de samhälleliga förväntningar på hur kroppen ska se ut 

och vilka aktiviteter den förväntas klara av. Förskolan ska utformas så att alla barn ska 

kunna delta i verksamheten. Det är vedertaget att människors yttre ofta ligger till grund för 

den tolkning vi gör om varandra (Salmson & Ivarsson, 2015). För att motverka bilder av en 

idealkropp menar författarna att barnen ska få ”undersöka” olika slags kroppar genom 

leksaker, böcker och egna målningar.  

Genusnormer 

Beroende på vilket biologiskt kön vi tillhör, förväntas vi vara och agera utifrån 

förutbestämda mönster. Genusnormerna blir synliga i både språk och bemötande och 

kan vara svåra att få syn på. Pojkar förväntas generellt sätt vara fysiskt aktiva medan 

flickor förväntas leka lugnare lekar. Generaliseringar bidrar till att barnen inte får 

lika stort handlings- och utvecklingsutrymme (Salmson & Ivarsson, 2015).  

 
Köns-, sexualitets-, och familjenormer 

Könsnormer och könsidentitet innebär att det finns fler sätt att identifiera sig som 

människa. Genom att undvika att kategorisera barn utifrån kön vidgas barnens utrymme 

att utforska den egna könsidentiteten. Sexualitetsnormer är de förväntningar som finns på 

människors sexuella preferenser. Heteronormen idealiserar en kärleksrelation som består 

av två personer av motsatt kön. Det blir viktigt att undvika att förutsätta barnen och vuxnas 

sexualitet och istället låta dem benämna sina relationer på egen hand. Familjenormer 

placerar kärnfamiljen som utgångspunkten i föreställningar och tal om familjen. Idag 

tillhör en tredjedel av alla barn en annars sorts familjeform och av den anledningen blir det 

angeläget för förskolor att undersöka vem de riktar sig till när de kommunicerar med 

barnens familjer (Salmson & Ivarsson, 2015).  

Socioekonomiska normer 

Förväntningar på människors konsumtionsmönster faller under beskrivningen 

socioekonomiska normer. För att inte låta dessa normer begränsa barnens framtidssyn är 

det angeläget att förmedla att barnen kan bli vad de vill i framtiden oberoende av 

socioekonomiska faktorer. I förskolan kan arbetet bestå av att inte förutsätta att 

människors ekonomiska resurser ska begränsa dem och istället anpassa verksamheten så 

att alla kan delta med syftet att forma en likvärdig förskola (Salmson & Ivarsson, 2015).  

2.5.3 Kritik mot normkritik  

Langmann och Månsson (2016) skriver om den toleranspedagogik som man i och med ett 

oreflekterat normkritiskt pedagogiskt arbete är lätt att hamna i. I sin artikel 

problematiserar de den normkritiska pedagogiken och beskriver de klyftor som uppstår 

mellan människor genom att vi, som är de “normala”, bör tolerera de som står utanför 

normen och på något sätt avviker. Genom att endast lägga fokus i likabehandlingsarbetet 

vid att tolerera och acceptera de människor som står utanför normen glöms kärnan i 
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problemet bort. Det normkritiska arbetet handlar alltså om de strukturer som bidrar till 

utanförskap. En annan ofta ouppmärksammad problematik som vanligtvis uppstår i och 

med toleranspedagogiken, vilken författarna utifrån Baumans myntade begrepp kallar 

“främlingen” (Langmann & Månsson, 2016). Med det menas att samtidigt som klyftan 

mellan “normal” och “avvikande” fortfarande kvarstår skapas det ett ytterligare problem 

där de människor som inte accepterar olikheterna utgör ännu en grupp. Då denna grupp 

står mitt emellan vi och dem bidrar det till oordning i de kategoriseringar som samhället 

utformat och denna främling utgör därmed ett hot. Det kan till exempel handla om att en 

person inte accepterar andra personers etniciteter vilket är ett beteende som inte anses 

önskvärt i ett demokratiskt samhälle. Att utifrån ett likabehandlingsarbete se på 

bemötandet till främlingen blir en etisk svår fråga.  

En annan problematisering som Langmann och Månsson (2016) lyfter i det normkritiska 

arbetet är när det finns olika utbildningsnivåer inom ämnet i personalgruppen. Nya 

maktordningar uppstår i arbetslagen då den normkritiske framstår som upplyst i motsatt 

till den som ännu är “omedveten”. Skillnaderna kan leda till distans och uteslutningar i 

gruppen vilket är ett resultat av att det normkritiska medvetandet framställs som en 

central källa för förändring. 

3 Metod 

I följande avsnitt redogörs för val av metod. I delavsnitten Datainsamlingsmetod och 

Urval motiveras undersökningsmetod och själva urvalet. Därefter beskriver vi 

tillvägagångssätten vid insamling av material och analys under rubrikerna Procedur och 

Dataanalys. Vidare följer ett avsnitt som berör Studiens tillförlitlighet och vi kommer 

avsluta metodavsnittet med att presentera de Etiska överväganden vi tagit hänsyn till.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att svara mot syftet och undersökningsfrågorna är främst förskollärarnas tolkningar av 

intresse. Valet blev kvalitativ intervju vilken Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som en 

metod där intervjupersonernas erfarenheter och tankar står i fokus och syftet är att förstå 

världen från deras perspektiv. Vi har valt att använda oss av en genomarbetad 

intervjuguide (Bilaga 2) med flertalet öppna frågor. Frågorna i guiden är utformade utifrån 

syfte och undersökningsfrågor. Öppna frågor är tänkta att ge intervjupersonen stor frihet 

att utforma sina svar på önskat sätt (Bryman, 2011). En semistrukturerad intervju bidrar 

till en större flexibilitet för oss att kunna ställa ytterligare frågor och följa upp 

intervjupersonernas svar. I den semistrukturerade intervjun behöver frågorna 

nödvändigtvis inte ställas i ordningsföljd (Bryman, 2011). Intervjuguiden finns med som 

stöd vid intervjun.  

Bryman (2011) skriver om enkätundersökningar och observationer som alternativa 

datainsamlingsmetoder. Att valet föll på kvalitativ intervju förklaras genom att vi i 

undersökningsfrågorna är intresserade av hur förskollärarna förstår och talar om 
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normkritik. Observationer är en undersökningsmetod där människors handlande 

observeras och noteras vilket visar hur frekvent olika beteenden förekommer. Vi är väl 

medvetna om att vid en fördjupning av studien hade observationer kunnat användas som 

komplement för att direkt undersöka hur förskollärarna arbetar med normkritik i 

förskolan. 

3.2 Urval 

Urvalet i studien består av åtta förskollärare på fem kommunala förskolor. 

Intervjupersonerna kommer i resultatet att benämnas med de fingerade namnen Kim, 

Alex, Loa, Renée, Charlie, Billie, Robin och Joy. De har en pågående anställning på en 

förskola i en medelstor stad i mellansverige. Vi bedömer att grad av yrkeserfarenhet inte 

har betydelse för urvalet då det praktiska arbetet med normkritik inte står i direkt relation 

till allmän yrkeserfarenhet som förskollärare. Det är däremot betydande för studiens 

relevans att intervjupersonerna har intresse eller viss erfarenhet av ett normkritiskt 

arbetssätt. Bryman (2011) beskriver denna typ av urval som målstyrt. I viss mån har vårt 

urval drag av ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Bryman, 2011). Förskolorna har 

valts ut med stöd av kontaktpersoner vi fått under vår utbildning, till exempel andra 

studenter. Vi har på eget initiativ tagit kontakt med förskolor men det geografiska läget har 

varit avgörande för valet. Vi har dessutom fått kontakt med tre intervjupersoner genom 

personer som tackat ja till deltagande i ett tidigt skede. 

3.3 Procedur 

Inledningsvis mailade vi förfrågan om deltagande till åtta förskollärare samt bifogade 

missivbrevet (Bilaga 1). I missivbrevet framgår syftet med undersökningen, vårt 

planerade genomförande samt våra etiska ställningstaganden vid datainsamlingen. 

Eftersom vi inte fick tillräckligt med svar på det initiala utskicket mailade vi ut 

förfrågan till fler förskollärare i området. Vi frågade även de som redan var 

intresserade om de hade kollegor som kunde tänkas delta. Efter utskick av förfrågan 

formulerade vi intervjuguiden (Bilaga 2) som blev vårt stöd under intervjutillfällena.  

 

Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter och genomfördes enskilt med 

intervjupersonerna på respektive arbetsplats. Vi valde båda två att närvara vid 

samtliga intervjuer för att minimera risken för missar i frågeformuleringar och i 

frågeuppföljning. Under de första tre intervjuerna tog vi anteckningar under tiden, 

men efter utvärdering valde vi att vara aktiva båda två och på så sätt kunna fokusera 

på mötet med intervjupersonen. De sista intervjuerna handlade istället om att främja 

en tillitsfull relation och få intervjupersonerna att känna sig trygga i mötet med oss.  

I samspelet mellan parterna är det enklare att med hjälp av kroppsspråk och leenden få ett 

förtroende vilket var en av anledningarna till att vi valde bort telefonintervjuer. 

Intervjupersonernas kroppsspråk förstärkte också svaren de gav (Bryman, 2011). 

Ljudupptagning gjordes under samtliga intervjuer för att lättare kunna återgå till 

materialet samt möjliggöra för att citera intervjupersonerna på ett rättvist sätt. I den mån 



 

 

 

13 

 

 

det gick valde vi att under intervjuerna sitta i ett avskilt rum för att slippa störande 

bakgrundsljud som kan försvåra transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Efter genomförda intervjuer delade vi upp det inspelade materialet och transkriberade 

delarna enskilt. Det finns en svårighet i att överföra levande samtal till skrift. Interaktionen 

som uppstår i mötet mellan parterna går förlorad när utskriften utförts, emellertid är det 

enklare att utifrån transkriberat material tolka hur intervjupersonerna faktiskt besvarar 

frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid tolkningen och analysen arbetade vi gemensamt 

utifrån en tematisk analysmetod. 

3.4 Materialanalys 

Genom att vi transkriberat intervjuerna underlättades tolkning och analys av materialet. 

Vår analys bygger på att se mönster i materialet. Dessa mönster kallar vi teman. En 

tematisk analys handlar om att fokusera återkommande typer av svar, samt att ordna 

likheter och skillnader i materialet på ett tydligt sätt. Det kan vara återkommande ord, 

termer och begrepp. Genom att fokusera dessa blir likheter och skillnader mellan 

resonemangen i svaren synliga (Bryman, 2011). De mönster vi fann i det transkriberade 

materialet ligger till grund för vår presentation av resultatets rubriker. Eftersom 

resultatdelen redan har ett analytiskt moment, i och med tematiseringen av resultatet, får 

resultatdelen av förklarliga skäl stort utrymme i arbetet. I den fördjupade analysen som 

följer på resultatdelen fokuserar vi på en teoretisk tolkning av materialet.  

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Vi kommer istället för validitet och reliabilitet att använda oss av begreppet tillförlitlighet 

som lämpar sig bättre vid en kvalitativ undersökning (Bryman, 2011). Studien är baserad 

på åtta förskollärares personliga erfarenheter och tolkningar i ämnet normkritik. Då vi är 

intresserade av förskollärarnas tankar och upplevelser kan resultatet inte bli detsamma om 

studien genomförs igen, då det är intervjupersonernas subjektiva uppfattningar som ligger 

till grund för resultatet. Vi har i presentationen av resultatet tagit hänsyn till alla 

intervjupersoners svar med syfte att återge en så rättvis bild som möjligt. Ytterligare en 

bidragande faktor till att intervjun inte kan genomföras på exakt samma sätt är på grund av 

frågornas semistrukturerade karaktär. Vid kvalitativa undersökningar är en slags 

objektivitet vid tolkning av resultatet viktig att inta. Exempelvis har våra definitioner av 

normer i bakgrunden varit vägledande för tematiseringen och analysen i materialet. Vi är 

dock medvetna om att en fullständig objektivitet inte går att uppnå. Då vi under arbetets 

gång har haft detta i åtanke har det hjälpt oss att inte lägga in personliga värderingar som 

riskerar att styra arbetet i en viss riktning. Med metodavsnittet vill vi ge en så transparent 

bild som möjligt av studien genom att med detaljerad beskrivning återge metodarbetet 

(Bryman, 2011).  
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3.6 Etiska överväganden 

I missivbrevet (Bilaga 1) framgår det att intervjupersonernas svar anonymiseras och att 

respektive arbetsplats ej kommer att avslöjas. Materialet som sparats under intervjuerna 

via ljudinspelning och transkribering går inte att koppla till en specifik person eftersom vi 

använt oss av fingerade namn. Intervjupersonerna har informerats att deras medverkan 

kan avbrytas under studiens gång. Samtyckeskravet och anonymitetskravet är därmed 

beaktat. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till då det endast är studiens författare 

som har haft tillgång till materialet. När sammanställningen och studien avslutats raderas 

inspelningarna. Intervjupersonerna blev i missivbrevet informerade om att det insamlade 

materialet enbart kommer att användas i studiesyfte vilket uppfyller nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Våra etiska ställningstaganden i missivbrevet lästes upp i 

samband med varje enskild intervju för att försäkra oss om att intervjupersonerna fått 

tillräcklig information. Intervjupersonerna blev i och med missivbrevet informerade om att 

studien kommer att publiceras på databasen DiVa och därmed bli tillgänglig för 

allmänheten.  

4 Resultat 

Vi har valt att lyfta fram hur intervjupersonerna i studien definierar normer i avsnittet 

Allmän svårighet att definiera normer. De teman som ligger till grund för resultatet 

presenteras sedan i avsnittet Normkritiskt förhållningssätt. Vi kommer i resultatdelen 

använda oss av de fingerade namnen Kim, Alex, Loa, Renée, Charlie, Billie, Robin och Joy.  

4.1 Allmän svårighet att definiera normer 

Flertalet (6) av intervjupersonerna beskriver normer som “outtalade regler” och 

förväntningar som fastställts människor emellan. Hälften (4) av intervjupersonerna 

säger att normer återspeglar sådant samhället betraktar som “normalt” och menar att 

ett normbrytande beteende är när någon går utanför “boxen”. Tre intervjupersoner 

beskriver vissa svårigheter att skilja normer från regler och en viss osäkerhet 

framträder i svaren kring hur normer definieras. Renée sammanfattar svårigheten på 

detta sätt: 

Ja den är lite svår. Just för att en hamnar i orden normer och regler. Och en regel, ja. Jag har 
inte googlat på det, liksom. Vad som skiljer. Men jag tycker en regel den sätter man mer liksom 
upp. Och sen normer, det bygger vi. Ja det är liksom grunden. Som finns runt om oss. Som vi 
lever i. Ja, jag kan inte svara bättre. 

Fastän flera intervjupersoner uttrycker ovanstående svårigheter, framgår det tydligt i 

samtliga svar att de har kunskap om att normer utgår från socialt skapade kategorier. Trots 

att de inte använder begreppen. I respektive intervju centreras samtalet dock kring en eller 

två olika typer av normer. Åldersnormer, genusnormer och etnicitetsnormer omnämnes i 

störst utsträckning. De normer som inte omnämns i lika stor utsträckning genom att de 

konkretiseras genom exempel var socioekonomiska-, sexualitets-, kropps., familje-, tros- 

och religionsnormer. 
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4.2 Ett normkritiskt förhållningssätt 

De teman som presenteras i nästkommande avsnitt är Reflektion, Utmaningar med 
normkritiken, Litteratur som verktyg, Normmedveten miljö, Förskollärare som 
förebild och Gruppens betydelse. 

4.2.1 Reflektion  

Flertalet (6) intervjupersoner framhåller reflektionstid i arbetslaget som en viktig 

framgångsfaktor i ett normkritiskt arbete. Charlie beskriver betydelsen av gemensam 

reflektion och samarbete inom arbetslaget: 

 Jag brukar säga att vare sig det gäller genusfrågorna, man ramlar väl ner i ett dike nångång. Hit 
eller dit, nån grop. Då får man hjälpa varandra som pedagoger. När man är i ett arbetslag får 
man försöka hjälpa varandra och reflektera runt i kring. Hur förhöll vi oss där? Blev det där bra? 
Att man hjälper varandra. 

Flera (5) intervjupersoner betonar vikten av samsyn inom arbetslaget vilket beskrivs som 

viktigt för implementeringen av det normkritiska arbetet. Billie berättar att barnen kan ha 

olika förtroende för de vuxna. Hen förklarar det med att olikheter inom arbetslaget som 

inte tas upp till reflektion kan bidra till att en samsyn inte uppnås. Hen menar samtidigt att 

arbetslaget sänder ut olika signaler till barnen och att barnen kan uttrycka sig “Jaha 

kommer hon idag, då måste jag väl göra det”.  

 

Joy berättar om en situation där hen deltagit i en HBTQ-utbildning och vidare hur 

förslaget om implementering mottogs på arbetsplatsen med vissa svårigheter. I 

nedanstående citat belyses svårigheten att få med sig resterande arbetslag:  

Nu jäklar nu ska vi köra, det här blir superbra. Och så stöter man på ett helt gäng som tycker att 
”Nej det här ska vi inte hålla på med”. Det blir motsättningar, det ska man inte syssla med. Man 
ska försöka få alla att hänga med lite på tåget 

Utbildning och information om normkritik erhålls i olika utsträckning. Tre av 

intervjupersonerna uppger att de har så kallade tvärgruppsdiskussioner på arbetsplatsen i 

syfte att diskutera normkritik. Ett sådant initiativ har bidragit till att det normkritiska 

arbetet på förskolan fått fäste. Andra (2) intervjupersoner har gått utbildningar inom 

HBTQ samt genom arbetsplatsen fått föreläsningar inom ämnet och deltagit på mässor där 

normkritik tagits upp som innehåll. Två intervjupersoner uppger att ämnet lyfts på 

arbetsplatsen vid ett tillfälle under en arbetsplatsträff. En intervjuperson har inte erhållit 

information om normkritik via arbetsplatsen.  

Hälften (4) av intervjupersonerna lyfter det egna intresset för normkritiken som en 

framgångsfaktor för att kunna arbeta praktiskt på arbetsplatsen. Kim berättar att hen 

studerat genus på högskolan samt att hen på fritiden läser litteratur inom ämnet. Loa och 

Charlie lyfter det egna intresset i att läsa litteratur och menar att litteraturen hjälper dem i 

det praktiska utövandet. 

Hos samtliga (8) intervjupersoner framträder en medvetenhet kring de egna normerna de 

bär med sig. Individuella normer förklaras delvis bero på ålder, kön och erfarenhet. Sex av 
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intervjupersonerna menar också att det är viktigt att synliggöra de egna fördomarna genom 

att granska sig själv och lyfta upp dem till ytan. Robin uttrycker sig på följande sätt om de 

individuella normerna: 

Jag tänker att vi är ändå lite skadade, för man är ju uppfostrad och man är den man är och jag 
har min bakgrund och jag har min syn. Det är det jag tänker att man ska vara medveten om 

Nästan alla (7) intervjupersoner betonar vikten av att syna sig själv och sina egna 

värderingar för ett lyckat normkritiskt arbete i förskolan. Reflektion över det egna 

agerandet är därför en bärande punkt i arbetet för att få syn på vilka värderingar som vi 

omedvetet bär med oss. Kim beskriver ett normkritiskt förhållningssätt genom att de 

rådande normerna bör utmanas och belyser tänkandet i nya banor som viktigt. Hen 

poängterar också: 

Framför allt är det att jobba med sig själv, sitt eget bemötande, sina egna föreställningar 

Samtidigt som självreflektion lyfts upp som en viktig del i det normkritiska arbetet betonas 

också reflektionen av flera (4) intervjupersoner som en stor svårighet. Enligt Alex 

förutsätter arbetet med normkritisk pedagogik nytänkande och att arbetet inte bara kan 

fortlöpa i gamla hjulspår. Utmaningen ligger därmed i att utmana sig själv och 

intervjupersonen poängterar pedagogens roll i det hela om arbetet blir framgångsrikt eller 

inte. Även Charlie tar upp svårigheten med självreflektion: 

Jag menar nog att det största hotet mot att verkligen lyckas med normkritiskt  
förhållningssätt är ens egen förmåga att lyfta upp de här grejerna ur sin egen  
ryggsäck och våga belysa dem. Och låta andra belysa dem!  

Sammanfattningsvis ses reflektion som en viktig punkt, både den individuella reflektionen 

och inom arbetslaget. Samsyn inom arbetslaget är viktigt för att kunna arbeta mot samma 

mål. Det egna intresset framstår också som en avgörande faktor för att normkritiken ska 

kunna implementeras. 

4.2.2 Utmaningar med normkritiken 

Implementeringen av det normkritiska förhållningssättet förekommer i olika utsträckning. 

Samtliga intervjupersoner säger dock att normkritik är ett viktigt ämne och att det bör 

förankras i vardagen på förskolan. Ett normkritiskt förhållningssätt ska inte vara ett 

kortvarigt projekt utan måste förankras i varje individ i arbetslaget. Charlie beskriver 

förankringen på följande sätt: 

Att man är vaksam i vardagen så att man får det här normkritiska förhållningssättet hela  
tiden tror jag är det viktigaste. Inte att man startar ett projekt som man driver i två månader och 
sedan tycker man att ”Hu, nu var vi klara med normkritiken för den här gången!”  
Jag tror att det måste finnas med hela tiden. 

Robin ger uttryck för att det är lätt att avgränsa arbetet till specifika dagar. Det 

sammanfattas i följande citat: 

Annars är det såhär en viss dag ska vi jobba med det här. ”Det är helt okej att vara olika”  
och liksom ”Rocka sockor”. Då pratar vi om down syndrom och sen har vi olika strumpor. 
Och då är det checkat och klart. Det är ju inte riktigt rätt. Utan jag tänker att det ska vara under 
hela tiden, det ska vara så man jobbar. 
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En annan svårighet som lyfts av Charlie är att man framförallt i genusarbetet hamnar i 

diskussionen “rosa och blått” men att det egentligen symboliserar ett annat problem. 

Fastnar man vid den frågan är det lätt att glömma bort kärnan i problemet - att alla ska ha 

samma möjligheter oavsett vilka vi är.  

Flera (5) intervjupersoner tar upp svårigheten att arbeta normkritiskt när de möter 

motstånd från annat håll än arbetslaget. Renée berättar om en vikarie som sa till barnen att 

man inte kunde ha två mammor. Hen menar att vissa föreställningar kan sitta kvar hos en 

del personer men att förskolan står för andra värderingar. Robin beskriver en situation 

som tydligt visar upp den problematik som kan uppstå om föräldrars uppfattningar och 

förskolans värdegrund går isär. Situationen uppkom på en avdelning med yngre barn då en 

kollega hade sytt tyllkjolar vilka alla barn gillade att ha på sig. En förälder utbrast vid 

hämtning: 

                                                 Åhh, ska jag hämta hem min lilla transa? 

Sammantaget beskrivs flera svårigheter med implementeringen av normkritiken. Det kan 

utgöras av svårigheter med att göra det till ett långvarigt projekt, motstånd från föräldrar 

och övrig personal samt att målet med normkritik hamnar i skymundan.  

4.2.3 Litteratur som verktyg 

Nästan alla (7) intervjupersoner beskriver litteraturen som viktig i arbetet med normkritik. 

Loa talar om barnlitteraturen som ”ett otroligt bra verktyg” för att möjliggöra diskussioner 

tillsammans med barnen. Däremot saknar hen litteratur som berör vissa områden som till 

exempel funktionsnedsättningar. Renée talar om vikten av den process som alla sex åren 

på förskolan möjliggör för och menar samtidigt att det finns språkliga svårigheter i att lyfta 

vissa ämnen med de allra yngsta. De som inte arbetar aktivt med boksamtal lyfter ändå 

barnlitteraturen som ett viktigt hjälpmedel och belyser att ”man skulle kunna läsa böcker 

tillsammans med barnen”. 

Hälften (4) av intervjupersonerna har via bibliotekets lässatsning hjälp med att välja ut 

litteratur som synliggör olika typer av normer. Ett utbud av normkritiska böcker 

underlättar att välja ut specifika ämnen och problematisera tillsammans med barnen. Kim 

beskriver att utbudet av böcker bör granskas och uttrycker sig på följande sätt: 

Barnlitteratur är viktigt. Vad är representerat i böckerna? 
Ofta starka pojkar, flickorna har ofta biroller. 

Tre intervjupersoner talar om litteraturen som hjälpmedel i att synliggöra normer som inte 

finns representerade på förskolan. Nästan alla (7) intervjupersoner använder böcker för att 

arbeta med en befintlig norm i barngruppen. Joy beskriver en situation som de har varit 

tvungna att arbeta vidare med i barngruppen och där barnboken har varit ett bra verktyg. I 

barngruppen finns en flicka som föddes som pojke. Litteratur används för att öppna upp 

för nya tankesätt hos barnen.  

Nu läste vi boken om flickan med snopp.  
Man tar nånting man har i gruppen och sen jobbar vi med det. 
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Barnlitteraturen beskrivs sammanfattningsvis som ett viktigt verktyg för att synliggöra 

olikheter och problematisera normer tillsammans med barngruppen.  

4.2.4 Normmedveten miljö 

Intervjupersonernas svar vittnar om att en normmedveten miljö kan se olika ut. Tre 

intervjupersoner berättar att det finns funktionsnedsättningar och olika etniciteter 

representerade i lekmaterialet. Syftet är att alla barn ska känna sig representerade. Hälften 

(4) av intervjupersonerna säger att normmedvetenhet handlar om att förskollärarna ska 

erbjuda barnen fler valmöjligheter och inte begränsa barnen i leken. Alex beskriver barns 

möjligheter till att välja själv som: 

Det ska finnas av det mesta. Vi ska inte ta bort. Det ska finnas om man 
tänker sig bilar pojkar, flickor dockor. Det ska finnas allting. 

Billie beskriver förskolemiljön på följande sätt: 

Vi har tagit bort dockor och bilar men vi upplevde att barnen har 
sånt himla intresse, de ville gärna ta med sig egna saker. 

Genom att anordna miljön på ett medvetet sätt menar flera intervjupersoner (6) att det kan 

uppmuntra till samlek. Kim beskriver det normmedvetna arbetet med miljön som viktigt 

för att motverka stereotypa könsroller. Om barnen enbart erbjuds miljöer som uppmuntrar 

till traditionella lekar är det lätt att lekarna blir stereotypa. Istället förespråkar hen att 

materialet ska kunna användas tillsammans. Robin beskriver också vikten av att blanda 

stereotypt material: 

Då kanske man kan ha andra saker vid bilrummet så att det blir roligt för 
tjejerna också. Då är det andra figurer, och dockor och bord och stolar. 
Och sen bilar också! Man bakar in det så att man lockar in alla. Allt finns i alla rum.  
Eller att alla vill vara i alla rum och leka. Och ålder med då. 

Charlie beskriver den normmedvetna miljön på sin förskola:  

Den är bara medveten så tillvida att vi skapar inga speciella dockvrår, vi skapar 
inga bilvrår, inga vrår för det ena eller det andra. Vi skapar en miljö där det finns 
ett material som vi menar att hyffsat neutralt och det erbjuds på samma villkor till 
alla barnen på samma sätt och det låter lite tillbakalutat kanske men vi ser att det 
fungerar ganska väl, vi menar att det måste utgå ifrån barnens egna intressen och behov. 

De strategier som används i störst utsträckning för att uppnå en normmedveten miljö är att 

erbjuda barnen fler valmöjligheter, blanda stereotypt material samt uppmuntra till samlek.  

4.2.5 Förskolläraren som förebild 

Nästan alla (7) intervjupersoner poängterar vikten av att vara en god förebild och att själv 

förmedla de önskvärda normerna som eftersträvas i barngruppen. Önskvärda normer 

beskrivs handla om samspelet i barngruppen. Kim beskriver pedagogernas roll på följande 

sätt: 

Om man jobbar på förskolan är man en förebild för barnen och då är det extremt viktigt hur vi 
är mot varandra. Goda normer är mycket det här med ett gott bemötande mot varandra överlag, 
både barn-barn, vuxen-barn, föräldrar, ja alla. Det är det vi vill ha. 
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Loa beskriver förskolepersonalens bemötande som viktig eftersom många barn tar efter det 

som förmedlas. Hen talar vidare om att genom att praktiskt visa på goda normer gentemot 

kollegor, barn och föräldrar får barnen en uppfattning om vilka beteenden som är 

önskvärda. 

Flertalet (6) av intervjupersonerna menar att närvaro och delaktighet i barns vardag på 

förskolan är viktig för att kunna se de normer som finns och reproduceras i barngruppen. 

Charlie uttrycker sig på följande sätt: 

Har jag ett normkritiskt förhållningssätt eller inte? Det kan ta sig i uttryck i väldigt små nyanser 
och jag tror att de här nyanserna läser barnen av. Alltså att man faktiskt vågar uppmärksamma 
när någon tycker och säger någonting. Att man då påpekar något att ”Jomen det finns ju andra 
synpunkter, det finns andra sätt o göra o vara o säga o tycka”.  
Att man är vaksam i vardagen hela tiden 

Sammantaget beskrivs vikten av att agera förebild för barnen och att vara närvarande och 

delaktig i barnens vardag. 

4.2.6 Gruppens betydelse 

Intervjupersonerna använder sig av skilda metoder för att stötta ett barn som blivit 

exkluderad av andra barn. En strategi som används för att hantera utanförskap är att stötta 

det enskilda barnet genom att själv gå in i leken. Billie menar att punktmarkering är en bra 

metod för att se till att alla barn får delta i leken. När ett barn exkluderas till följd av en 

rådande norm är det viktigt att ta upp det till diskussion med barnen. Genom att förklara 

och reflektera med barnen får de större förståelse vilket alla intervjupersoner pratar om. 

Att använda en kompis ur barngruppen är en strategi som hälften av intervjupersonerna 

använder sig av. Renée sammanfattar det i följande citat:  

Förr hade vi en pojke som satt i rullstol. Då fick vi också titta normkritiskt, för han var ju med i 
vår grupp och vi skulle gå till skogen en dag i veckan. Vilken väg skulle han ta? Och hur skulle 
det bli för honom? Så varje gång fick han ta en väg runt som var mer en asfaltsväg och komma 
upp bakvägen, men han fick ha en kompis med sig. 

Charlie beskriver hur de på ett medvetet sätt arbetar med att skapa goda normer i 

barngruppen genom att de äldre barnen får agera förebilder och hjälpa de yngre barnen: 

Jag brukar säga att om man har hjälpt de här yngre kompisarna med att klä av sig när man 
kommer in från utevistelsen och man har hjälpt dem med att hänga upp deras kläder, då har 
man en närmare relation hela tiden även i andra moment 

Förskolans värdegrund är väl implementerat i förskolans praktik. Vuxnas närvaro är viktig 

för att förmedla och uppmuntra de önskvärda normerna som arbetslaget vill ska finnas i 

barngruppen. För att visa hur man är en bra kompis använder sig två förskolor av 

materialet “Kanin och Igelkott”. Det är ett material från FN:s Barnkonvention som berör 

olika ämnen i värdegrundsarbetet. Kim menar att de önskvärda normerna upprätthålls i 

verksamheten genom att uppmuntra barnen när de gör bra saker ”Nu är du en bra 

kompis!”. 

 

Joy beskriver vikten av att arbeta med sammanhållningen i barngruppen. Ett arbete som 
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består av att alla i gruppen är tänkbara lekkamrater och att gruppen inte består av 

smågrupper som inte bryr sig om varandra.  

Vi i vårat gäng är ett gäng, vi är inte bara olika personer som är tillsammans utan vi är en del av 
den här härliga gruppen, sen är vi olika individer i den gruppen men vi är en grupp tillsammans 

Sammanfattningsvis använder intervjupersonerna sig av olika strategier för att nyttja 

samspelets fördelar. En del förskollärare stöttar barnet som är exkluderad genom att själv 

delta i leken medan andra nyttjar en kompis till barnet eller använder sig av gruppen för att 

bearbeta normer. Förskolans värdegrund lyfts fram som viktig av samtliga 

intervjupersoner.  

5 Fördjupad analys 

I följande text analyseras resultatet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vi kommer att tolka 

förskollärarnas beskrivningar av sin normkritiska praktik och relatera till tidigare 

forskning och litteratur. Analysen är uppdelad i tre avsnitt. Normer och normkritik där 

förskollärarnas förståelse för normer och normkritik beskrivs. Förskollärarnas roll i 

normkritiken, där förskollärarnas utveckling inom ämnet står i fokus samt Normkritisk 

praktik, där resonemang om hur förskollärarna arbetar med normer belyses. Vi 

sammanfattar till sist analysen under rubriken Sammanfattning.  

5.1 Normer och normkritik 

Det framkommer i resultatet att intervjupersonerna är relativt överens om hur normer 

definieras. De definitioner som framkommer tydligast är att normer är förväntningar och 

outtalade regler för hur människor ska vara. Intervjupersonerna tenderar att beröra olika 

normers innebörd utan att benämna begreppen. Det normkritiska perspektivet innefattar 

olika typer av normer (Bromseth & Sörensdotter, 2012) och det framträder tydligt i 

resultatet att förskollärarna har ett helhetsperspektiv och en förståelse för att normkritik 

berör andra aspekter än exempelvis genusfrågor. Respektive intervju centreras dock till en 

eller två normer och det tycks höra samman med upplevd problematik i respektive 

barngrupp. Det tyder på att intervjupersonerna har observerat och identifierat vilka 

rådande normer som behöver arbetas vidare med vilket är en del av det normkritiska 

arbetet (Bromseth & Sörensdotter, 2012). Det är möjligt att andra normer är med och 

begränsar barnens handlingsutrymme men att det ännu inte har synliggjorts. Sett från ett 

intersektionellt perspektiv samverkar normer med varandra vilket gör att det är av vikt att 

observera barngruppen utifrån flera kategoriseringar för att kunna förstå den rådande 

maktordningen (Elmeroth, 2012). 

5.2 Förskollärarens roll i normkritiken 

Den samlade bilden är att enskild och gemensam reflektion betraktas som en viktig del i 

det normkritiska arbetet. Intervjupersonerna beskriver sina tidigare erfarenheter och 

bakgrund som bidragande faktorer till vad de idag anser är ett normalt beteende. 
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Självreflektion beskriv som en metod för att synliggöra omedvetna föreställningar. Det är 

en viktig del i den normkritiska processen att ifrågasätta de egna normerna. Det går i 

enlighet med den centrala roll som självreflektion har i den normkritiska pedagogiken 

(Bromseth, 2010). I resultatet beskrivs också självreflektion som en av de största 

svårigheterna med arbetet, då det innebär att hela tiden utmana sig själv och ifrågasätta 

sina ståndpunkter. Ifrågasättandet av sina egna föreställningar kan härledas till 

Kumashiros (2001) artikel där förmågan att se sin egen del i det förtryck som reproduceras 

liknas vid en “kris”. 

The crisis that results from unlearning, then, is a necessary and desirable part of anti-oppressive 
education. By implication, learning to overcome one’s desire for the comforting repetition of 
normative knowledges, identities, and experiences involves learning to desire the discomforting 
process of unlearning. Desiring change involves desiring to learn through crisis. (Kumashiro, 
2001, s.8) 

Författaren menar dock att krisen är önskvärd då utveckling bäst sker genom den 

(Kumashiro, 2001). Vår tolkning av resultatet är att ett visst motstånd till att själv bli 

medveten om hur normer reproduceras förekommer. Bromseth (2012) beskriver det 

normkritiska arbetet som att gamla sanningar bör utmanas och ersättas med nya. 

Med tanke på vikten av självreflektion (Bromseth, 2010) och vikten av att förena teoretiska 

insikter med praktiken i den normkritiska pedagogiken (Kalonaityté, 2014) är det positivt 

att samsyn och gemensam reflektion framhålls som viktigt för arbetet. Den svårighet som 

dock beskrivs i att implementera ett nytt arbetssätt hos resterande kollegor kan härledas 

till Langmann och Månssons (2016) beskrivning av den distans som kan uppstå mellan den 

”medvetna” och ”omedvetna”. Det kan utgöra en hierarkisk skillnad och dessutom kan 

motviljan uppstå utifrån att det är smärtsamt att syna sig själv (Kumashiro, 2001). 

Det framkommer i resultatet att närvaro och delaktighet i barns vardag ses som en viktig 

del i förskollärarnas arbete. För att kunna förmedla de normer och värden som läroplanen 

är byggd på är det alltså viktigt att vara lyhörd och nära barngruppen. Närvaron möjliggör 

att kunna uppmärksamma hur normer reproduceras i barngruppen men också att 

upptäcka om exkludering sker. Läroplanen beskriver de vuxnas inverkan på barn och 

betonar samtidigt rollen som förebild 

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  
(Skolverket, 2016, s. 4) 

Förskollärarnas svar tyder på att de anser sig ha en stor påverkan på hur de goda normerna 

befästs i barngruppen. I likhet med vad Dolk (2013) skriver i sin avhandling om “en vänlig 

maktutövning” tolkar vi in den maktrelation som existerar mellan vuxen och barn. 

Överföringsnormer som det också kallas syftar till att den vuxna på olika sätt styr barnen. 

Den asymmetriska maktrelationen framträder ofta då styrning inte är ofrånkomligt. Det är 

dock viktigt att fundera på hur maktrelationen kommer till uttryck i praktiken och att den 

inte missbrukas. 
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5.3 Normkritisk praktik 

I den normkritiska praktiken är det vanligt att förskollärarna nyttjar samspelets fördelar 

för att främja inkludering. Två intervjupersoner arbetar aktivt med att förebygga snäva 

åldersnormer. Strategin utgörs av att äldre barn uppmuntras till att hjälpa yngre barn med 

syftet att skapa goda relationer. Ett sådant arbetssätt går i enlighet med förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) som betonar barngruppens betydelse för barns utveckling och lärande. 

Sett ur ett normkritiskt perspektiv synliggör förskollärarna således den makthierarki som 

kan uppstå mellan olika åldersgrupper samt agerar förebyggande för att omförhandla 

strukturerna (Bromseth, 2010). 

Som tidigare presenterats lyfter intervjupersonerna fram barnlitteraturens position i det 

normkritiska arbetet. Ett viktigt steg i implementeringen av ett normkritiskt 

förhållningssätt anses vara att granska vilka normer som förstärks i barnlitteraturen på 

förskolan. Litteraturen speglar vilka människor som värderas högst i samhället och även 

om barn kan relatera till situationer trots att de inte ser ut som karaktärerna kan barn som 

aldrig får identifiera sig i böckerna få en känsla av att de inte anses som lika självklara 

(Salmson & Ivarsson, 2015). Att ha en normmedveten tanke med litteraturen blir därmed 

en fråga som berör inkludering och det demokratiska uppdraget. Det normkritiska 

perspektivet innebär dock att de maktpositioner som är knutna till normerna inte bara 

måste synliggöras utan också omförhandlas (Bromseth & Sörensdotter, 2012). Litteratur 

som synliggör olika typer av normer är alltså vanligt förekommande på förskolorna. 

Intervjupersonerna delar med sig av exempel där litteraturen kan användas för att arbeta 

kring en befintlig norm, men också i syfte att arbeta med rådande samhällsnormer som 

inte är representerade i den aktuella barngruppen. När litteraturen används för att vidga 

en specifik norm i barngruppen, kan barnet hamna i en utpekande position. Risken med att 

lyfta en befintlig olikhet ur barngruppen är att undervisningen då hamnar i en 

toleranspedagogik (Langmann & Månsson, 2016). Ett normbrytande beteende synliggörs 

genom litteraturen och övriga barn ska därigenom lära sig att acceptera detta. I arbetet för 

att motverka och omförhandla normer måste istället ett helhetsperspektiv antas för att en 

fullt inkluderande verksamhet ska kunna uppnås. Genom att enbart arbeta med en norm 

tas det inte hänsyn till den samverkan som sker mellan olika normer. Detta betyder att en 

människa inom en kategori kan avvika från normen men inom en annan norm ingå i den 

(Elmeroth, 2012). Resultatet visar att diskussion tillsammans med barnen anses som 

viktigt. Sker en exkludering utifrån en norm är det därmed viktigt att reflektera 

tillsammans med barnen vilket ökar deras förståelse för problemet. Grundtanken inom 

normkritiskt perspektiv är att synliggöra och omförhandla rådande normer i samhället 

(Bromseth & Sörensdotter, 2012) vilket kräver diskussioner tillsammans med barnen. 

Det framgår i resultatet att motstånd till att arbeta normkritiskt kan uppstå i möten med 

föräldrar och vikarier. Två intervjupersoner belyser svårigheten med att bemöta främlingen 

(Langmann & Månsson, 2016) i sina exempel om vikarien som motsatte sig att ett barn 

kunde ha två mammor och föräldern som refererade till en transa när sonen klätt upp sig. 

Vikarien och föräldern bidrar till att skapa oordning i den rådande praktiken då deras 
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åsikter inte är allmänt accepterade (Langmann & Månsson, 2016) och heller inte delas av 

förskolans värdegrund (Skolverket, 2016).  

En annan svårighet som beskrivs är att förankra det normkritiska förhållningssättet i 

vardagspraktiken. Istället tenderar uppmärksammandet av olikheter att fastna vid 

specifika tillfällen och ingå i kortvariga projekt. För att kunna omförhandla maktstrukturer 

vilket det normkritiska perspektivet ämnar göra (Bromseth & Sörensdotter, 2012) är det av 

vikt att de vuxna, som är i maktposition (Dolk, 2013) och dessutom är med och 

reproducerar normer (Hellman m.fl., 2014), deltar i gemensamma diskussioner med ett 

tydligt normkritiskt innehåll. De intervjupersoner som har möjlighet att diskutera sina 

erfarenheter på arbetsplatsen, i så kallade tvärgruppsdiskussioner, anser att det har 

bidragit till att utveckla verksamheten. Hos intervjupersoner som inte erbjuds schemalagda 

tvärgruppsdiskussioner med normkritik som tema lyfts ändå reflektionstiden tillsammans 

med arbetslaget som viktig. 

Intervjupersonerna beskriver olika sätt att skapa en normmedveten miljö. Dels kan en 

sådan miljö utgöras av lekmaterial där olikheter finns representerade. Dels framhävs också 

vikten av att inte begränsa barnen utan att erbjuda barnen valmöjligheter i miljön. Ett 

tydligt tema som beskrivs är att en normmedveten miljö med valmöjligheter uppmuntrar 

till samlek. Intervjupersonerna fokuserar i detta tema på att uppmuntra lek mellan könen 

genom att blanda pojk- och flickleksaker vilket förstås genom Bodéns (2011) beskrivning av 

maskulin och feminin kodad miljö. Inom denna kategori finns det dock variationer vilket 

representerar skilda synsätt. En del intervjupersoner menar att miljön tenderar att bli 

neutral om man avstår från att ha särskilda vrår och i stället blandar material. Detta kan 

förstås genom Bodéns (2011) beskrivning av en könsneutral miljö på förskolan. Alla barn 

ska ha möjlighet att nyttja materialet och genom att inte skapa traditionella lekhörnor blir 

miljöerna mer inkluderade då samlek lättare kan ske. Genom detta begränsas inte barnen 

av de förväntningar som finns utifrån genusnormer. Andra intervjupersoner menar att om 

alla traditionella pojk- och flickleksaker finns representerade minskas könsuppdelningen 

och samlek främjas. Det finns exempel i svaren där en kategorisering av pojk- och 

flickleksaker framträder i formuleringar och ordval men syftet uttrycks ändå vara att 

motverka könsstereotypa lekar. Svaren tyder i viss mån på ett oreflekterat förhållningssätt 

till normkritiken. Om det är ett uttryck för omedvetna föreställningar om genus kan sådana 

formuleringar indirekt påverka vad barnen väljer att bli engagerade i för aktiviteter 

(Hussénius m.fl. 2014). Ett medvetet förhållningssätt innefattar hur pedagogerna pratar 

med flickor respektive pojkar och vilken inställning de har till de båda könen (Bodén, 

2011). Den självkritiska reflektionen för att få syn på de omedvetna föreställningarna blir 

återigen relevant (Bromseth, 2010).  

5.4 Sammanfattning 

Den första undersökningsfrågan riktar fokus mot hur förskollärarna resonerar om 

normkritiskt förhållningssätt. Analysen tyder på att intervjupersonerna har ett 

helhetsperspektiv i sina utsagor om det normkritiska arbetet. Trots att konkreta 

beskrivningar tenderar att enbart beröra en eller två specifika normer framgår det att 
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förskollärarna har en förståelse att det normkritiska arbetet involverar olika typer av 

normer (Bromseth & Sörensdotter, 2012). Intervjupersonerna har identifierat 

självreflektion som en viktig men svår aspekt av det normkritiska arbetet. Det går i enlighet 

med vad som är centralt inom det normkritiska perspektivet - att synliggöra och 

omförhandla rådande normer. Den upplevda svårigheten kan förstås genom Kumashiros 

(2001) resonemang om det smärtsamma som finns i att se sin egen del i upprätthållandet 

av ett förtryck. Ett motstånd från kollegor kan också härledas till den distans som kan 

infinna sig mellan de som är normkritiskt medvetna och de som är omedvetna.  

Den andra undersökningsfrågan syftar till att ta reda på hur förskollärarna formulerar sin 

normkritiska praktik ur ett inkluderande perspektiv. Litteraturen framstår som viktig i 

arbetet för att normalisera olikheter. Det finns dock en risk att landa i en 

toleranspedagogik (Langmann & Månsson, 2016) eftersom man i arbetet tenderar att lyfta 

ett befintligt normbrytande beteende i gruppen. Hur en normmedveten miljö ser ut finns 

det skilda meningar om. Det som framträder tydligast är att blanda könsstereotypt 

material. Det viktiga i det avseendet är att förskollärarna reflekterar kring sina egna 

föreställningar kring genus så att de inte fungerar styrande över barnens val av aktiviteter 

(Hussénius m.fl. 2014). Förskollärarnas förhållningssätt och språkbruk blir viktig när 

strategin består i att låta äldre barn hjälpa de yngre (Bodén, 2011). De yngre barnen får inte 

pekas ut som inkompetenta då det riskerar att förstärka maktstrukturen.  

6 Diskussion 

Avsnittet avser att diskutera studien i sin helhet för att besvara syfte och 

undersökningsfrågor. Inledningsvis kommer för- och nackdelar av metodval vägas mot 

varandra i Metoddiskussion. Resultatet av studien diskuteras vidare i Resultatdiskussion. 

Därefter kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till med vår undersökning 

under rubriken Slutsatser. Till sist presenteras Förslag för vidare forskning inom ämnet.  

6.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjun bedömdes som lämplig då metoden stämmer väl överens med 

syftet att undersöka hur förskollärare talar om normkritik. Ur det avseendet var den 

kvalitativa intervjun bra då de enskilda intervjuerna gav oss tillräckligt med information 

för att kunna besvara frågorna. Enkäter med öppna frågor var ett alternativ men valdes 

bort på grund av att vi går miste om möjligheten att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). 

Observationer hade kunnat användas som komplement för att studera huruvida 

förskollärarnas teori överensstämde med den normkritiska praktiken men det valdes bort 

med hänsyn till tidsramen för studien.  

En semistrukturerad intervju möjliggör för att skifta ordningsföljden på frågorna i 

intervjuguiden (Bryman, 2011). Vi upplevde det som positivt för att kunna följa 

intervjupersonens resonemang bättre. Dock avstod vi inte alltid från att ställa en fråga som 

intervjuperson redan berört och detta ledde till att den tidigare informationen tenderade 
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att bli mer ingående. De öppna frågorna i intervjuguiden syftar till att intervjupersonerna 

ska kunna resonera fritt om ämnet (Bryman, 2011) men har i flera fall upplevts svåra att 

besvara. Vi har varit tvungna att förklara ytterligare och ibland gett exempel på vad vi 

menar med frågan. Förtydliganden kan i viss mån härledas till den intervjuareffekt som 

Bryman (2011) beskriver, då våra uttalanden eventuellt påverkar intervjupersonernas svar. 

Att använda helt slutna frågor har emellertid inte varit ett alternativ då de inte ger 

tillräckligt fördjupade resonemang för att svara mot våra undersökningsfrågor (Bryman, 

2011). En negativ aspekt med intervjuer är den sociala önskvärdheten som innebär att 

svaren kan uttryckas på ett sätt i syfte att ge en positiv bild av sig själv (Bryman, 2011). Till 

skillnad mot enkäter där respondenterna är anonyma och undersökningen utförs på 

respondenternas premisser är det inte säkert att svaren i intervjuer blir lika 

sanningsenliga. Vi var två intervjuare under samtliga intervjutillfällen för att undvika att 

missa relevanta följdfrågor. Det fungerade även som ett stöd vid formuleringen av 

frågorna. Dock skriver Bryman (2011) att närvaron av fler intervjuare inte nödvändigtvis 

bidrar till en säkrare och bättre intervju. 

När intervjuguiden utformades valde vi att inte fokusera frågorna till enskilda 

normer. Syftet var att få fram förskollärarnas syn på vilka normer som är relevanta 

att arbeta med. Vi är dock medvetna om att specifika frågor eventuellt hade lett till 

mer fördjupade svar kring vissa normer. 

6.2 Resultatdiskussion 

Följande avsnitt kommer att diskutera resultatet utifrån delavsnitten Normkritiskt 

förhållningssätt, Utmaningar med det normkritiska arbetet och Litteraturen som 

verktyg. 

6.2.1 Normkritiskt förhållningssätt 

I analysen har vi talat om vikten att som pedagogisk verksam personal inte förstärka 

rådande maktstrukturer. Det finns en risk att vuxna reproducerar åldersnormer genom att 

använda de äldre barnen som hjälp till de yngre. Skulle barnet pekas ut och framställas 

som i behov av hjälp och därigenom uppfattas som inkompetent av de andra barnen 

(Hellman m.fl., 2014) riskerar maktstrukturen att förstärkas istället för att omförhandlas. 

Det blir därför viktigt för förskollärarna att tänka på sitt förhållningssätt och hur de 

uttrycker sig för att inte riskera att förstärka en maktstruktur. Att anses vara kompetent 

genererar en hög status bland barnen och det kan innebära att barnet uppfattas ha en 

betydande roll för utformningen av det sociala samspelet. Att betraktas som inkompetent 

av de andra barnen kan hänga samman med att uppfattas ha en bristande kontrollförmåga 

(Hellman m.fl, 2014). Att använda sig av våld för att hantera en situation kan te sig 

meningslöst, men det är egentligen ett eget språk som är sprunget ur en känsla av 

vanmakt. I förskolan kan våld förebyggas genom att erbjuda alternativ för att uttrycka sina 

känslor (Salmson & Ivarsson, 2015).  
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Resultatet av Hellmans studie (2014) visar att pojkar blev tillrättavisade i större 

utsträckning än flickor när de uppvisade ett “gnälligt” beteende. Samma studie visar att det 

finns förväntningar på att pojkar ska vara aggressiva medan flickor förväntas agera 

kompetenta som ett uttryck för sin “flickighet” (Hellman m.fl, 2014).  I relation till detta är 

det viktigt att som förskollärare reflektera över hur man bemöter pojkar och flickor och hur 

man i sitt arbete möjliggör för barnen att samspela med varandra. I förskolan tillbringar 

barnen mycket tid tillsammans och det blir därför särskilt viktigt att arbeta för att skapa 

förståelse för varandras känslor. Det är viktigt att göra situationer begripliga för barnen 

och genom att arbeta kontinuerligt med känslor kan barnen få hjälp att sätta ord på sin 

upplevelse. Situationen kan konkretiseras för barnen genom att tala om att vi inte får 

kränka varandra och förklara vad som upplevdes som kränkande (Normark, 2017).  

 

En gemensam nämnare som återkommer i samtliga intervjuer är vikten av att vara en 

närvarande förskollärare i barngruppen. Vi anser att det normkritiska arbetet måste 

utgöras av en balans mellan ett förebyggande strukturellt arbete och att agera i stunden på 

ett föredömligt och normmedvetet sätt. Det är därför viktigt att observera barngruppen och 

undersöka hur samspelsklimatet ser ut. Finns det ett barn i gruppen som inte får ett 

erkännande av de andra barnen eller finns det ett barn där kommunikationen inte 

fungerar? Det är viktigt att ta hänsyn till att delaktighet är föränderligt och att det kan 

innebära att ett barn är inkluderad i en aktivitet för att sedan vara exkluderad i nästa. Det 

blir centralt att undersöka huruvida en låg grad av delaktighet har blivit till ett mönster och 

vad det är som begränsar barnets delaktighet (Szönyi, 2017). Som pedagogisk verksam 

personal i förskolan finns ett ansvar för att skapa inkluderande lekmiljöer. Det innebär att 

det inte är tillräckligt att enbart övervaka barnens lek utan den vuxne behöver både delta 

och följa leken för att bättre kunna förstå barnens intentioner (Pape, 2107). Det är viktigt 

att bilda sig en förståelse över hur samspelet ser ut i barngruppen.  

Resultatet visar att intervjupersonerna anser att det är viktigt att agera direkt när en 

situation uppkommer. Lindgren och Torro (2017) menar att det vanligen inte finns 

utrymme för tanketid när en situation uppstår. Att våga gå in i en situation utan att veta 

hur den ska sluta tar tid att lära sig. Det är dock viktigt att ha i åtanke att hanteringen av 

dessa situationer är hantverket i yrket. Det är således viktigt att vara medveten om att alla 

närvarande barn tar in hur den pedagogiskt verksamma personalen hanterar och förhåller 

sig till situationen. I den vardagliga verksamheten behöver värdegrundsarbetet hållas 

levande och ett sätt är att lyfta relaterbara dilemman i nära anslutning till att de uppstår. 

Det möjliggör för ett intagande av andra perspektiv och synliggörande av hur ett 

förebyggande arbete kan se ut. Hellström (2017) skriver att det är viktigt att studera 

barngruppen och lyssna på barnens samtal för att upptäcka vad de reagerar på. Orsaken till 

varför ett barn blir exkluderad kan hittas i hur normerna ser ut på förskolan och vilka som 

tillåts finnas innanför ramarna. Barn får en sämre hälsa och deras senare skolprestationer 

påverkas i en negativ riktning om de tidigt i livet får uppleva utanförskap. Vi menar därför 

att ett långsiktigt förebyggande arbete är viktigt för att vidga barnens föreställningar om 

vad som är normalt och minimera riskerna för utanförskap.  
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6.2.2 Utmaningar med normkritiskt arbete 

Som tidigare nämnts i analysen anges reflektion som en väsentlig del inom normkritiken. 

Att kontinuerligt syna sig själv genom att reflektera över sina egna föreställningar 

möjliggör att hitta en grundtrygghet i sitt normkritiska förhållningssätt. I självreflektionen 

kan vi få syn på vilka normer som omedvetet styr oss och det blir lättare att vara 

uppmärksam på att inte förstärka normer i situationer som uppstår. Det som däremot kan 

ske om den pedagogiskt verksamma personalen i förskolan avstår från att reflektera över 

sig själva är att de omedvetna föreställningarna kan fungera styrande för barnen. 

Forskning visar att lärare omedvetet styrde över barnens engagemang i aktiviteter utifrån 

sina egna föreställningar om kön och genus (Hussénius m.fl.,2014).  

I analysen belyste vi problematiken som kan uppstå mellan den ”omedvetna” och 

”medvetna” inom normkritiken. I relation till den distans som det kan skapa mellan 

kollegor är det viktigt att alla i arbetslaget får insyn i förändringsprocessen för att de ska 

kunna känna tillit och engagemang. Det kan också vara fördelaktigt att se över om samtliga 

i arbetslaget ska få tillgång till samma fortbildning (Svaleryd & Hjertson, 2012). Vid 

händelse av att implementeringen av ett normkritiskt förhållningssätt möts av motstånd är 

det angeläget att förskollärarna inte glömmer bort att de är viktiga kunskapsleverantörer 

som kan motivera sina ståndpunkter (Pape, 2017). Den eventuella krisen som uppstår bör 

betraktas som en möjlighet till förändring och lärande (Kumashiro, 2001). Om arbetslagen 

erbjuds reflektionstid är det viktigt att tänka på hur tiden förvaltas och vilken riktning 

diskussionerna tar. När man kommer tillbaka från en fortbildning och ska informera övriga 

i arbetslaget om ett nytt arbetssätt är man att betrakta som en ledare i det sammanhanget. 

Svaleryd och Hjertson (2012) menar att det är viktigt som ledare att ha en medvetenhet i 

hur en formulerar sig i diskussioner rörande likabehandling. Det är viktigt att bibehålla 

fokus på ämnet då likabehandlingsfrågor tenderar att bli personliga och förskjutas från 

strukturella skillnader. Om frågan enbart behandlas på det personliga planet eller glider 

iväg till att omfatta hela landet finns det en risk att diskussionerna inte leder till ett konkret 

resultat. Diskussionerna bör fokusera på det som är relevant för verksamheten. 

Analysen gav indikationer i vissa avseenden på ett oreflekterat förhållningssätt till 

normkritiken. Vi menar att de nya ställningstagandena i den reviderade läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) kan vägleda förskollärarna i att hantera sådana situationer 

och på detta sätt bli medvetna om sina egna föreställningar och dess påverkan. Genom 

tydligare framskrivningar om vad jämställdhetsarbetet i förskolan handlar om får 

förskollärarna bättre förutsättningar att kunna utföra ett normkritiskt arbete.  

I resultatet beskrivs vikten av att inte avvika från målet med det normkritiska arbetet. 

Arbetet kan inte avstanna vid att den pedagogiskt verksamma personalen tillför och tar 

bort material för att på så vis förändra miljön. Syftet behöver ständigt närvarande och då 

blir barnens delaktighet en central aspekt. Det normkreativa arbetssättet utgår från målet 

att normer ska förändras men hur det ska gå till kan influeras av barnen. Barnen behöver 

göras delaktiga i arbetet med att förändra normer och det förutsätter dialog och ett aktivt 

lyssnade från förskollärarnas sida (Salmson & Ivarsson, 2015). Förskollärarna kan prata 
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med barnen och undersöka hur barnen vill arbeta med exempelvis jämställdhet och hur 

miljön ska utformas. Genom att inte låta barnen vara delaktiga i arbetet riskerar 

förskollärarna att styra barnen och servera dem den “rätta vägen” (Salmson & Ivarsson, 

2015). Roberts och Hills (2003) menar i sin forskning att det är av betydande vikt att barn i 

tidig ålder får kunskaper om könsroller då barnen sannolikt redan är påverkade av 

könsstereotypa föreställningar. 

I intervjupersonernas utsagor framkommer det att de har vissa svårigheter med att koppla 

ihop normbegrepp med praktiska exempel från verksamheten. Fastän intervjupersonerna 

beskriver situationer där snäva normer blir tydliga kan de inte relatera till rätt begrepp. 

Den samlade bilden av resultatet tyder på en förbindelse mellan grad av normkritisk 

fortbildning och otrygghet i att uttrycka sig inom ämnet. De intervjupersoner som berättat 

att de via arbetsplatsen fått vidareutbildning inom normkritik uttrycker sig med en större 

säkerhet på frågan om hur normer definieras och hur arbetet ser ut i praktiken. Det 

innebär inte att intervjupersonerna utan fortbildning saknar kunskap om vad normer är, 

men de uttrycker en känsla av osäkerhet i sina svar. I relation till osäkerheten kan det vara 

betydande att integrera normkritik i andra ämnesdidaktiska kurser på 

förskollärarutbildning och på detta sätt belysa normkritiska aspekter i ett bredare 

perspektiv. Syftet skulle vara att skapa en större förståelse för hur normer kan samverka 

med varandra och förstärkas på flera sätt i olika undervisningssituationer (Hussénius 

m.fl.,2014). Det skulle kunna förstås vara en del i ledet att förstärka den normkritiska 

kompetensen. 

I analysen berördes även problematiken i att hantera ”främlingen”. Mötet med främlingen 

leder till att det blir en svårighet för förskollärarna att förhålla sig till situationen. Med 

anledning av att det står i läroplanen att förskolans värderingar ska tydliggöras i 

verksamheten och att inget barn ska diskrimineras utifrån en diskrimineringsgrund 

(Skolverket, 2016) behöver det finnas en plan över hur liknande situationer bemöts. 

Genom att reflektera kring sitt normkritiska arbete kan en toleranspedagogik motverkas 

(Langmann & Månsson, 2016) och gemensamma reflektioner kan då användas för att 

hantera och förhoppningsvis förhindra och hantera att barn exkluderas. Resultatet och 

analysen tyder på svårigheter att förankra normkritiken i hela verksamheten. Att 

diskussionerna beskrivs som viktiga i syfte att förankra normkritiken kan vi förstå genom 

Bromseth och Sörensdotters (2012) bidrag där en lärplattform används i syfte att utveckla 

det normkritiska tänkandet i undervisningen. Genom rollspel och diskussioner har 

deltagarna fått uppleva situationer från olika perspektiv och samtidigt fått prova olika 

strategier för att hantera verkliga situationer. Detta har på sikt visat sig vara positivt för 

implementeringen av det normkritiska arbetet. I relation till att bemöta främlingen som 

tidigare beskrivits är diskussion och övning utifrån olika dilemman ovärderligt för att 

kunna hantera en sådan situation när den dyker upp i verkligheten. 

6.2.3 Litteraturen som verktyg 

Resultatet visar att litteraturen anses vara viktig och i analysen poängteras vikten av att 

reflektera tillsammans med barnen. Trots att böcker med normkritiskt innehåll finns 
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representerade är det inte alla intervjupersoner som uttrycker att de aktivt arbetar med 

boksamtal tillsammans med barnen. Som verktyg har critical literacy visat sig vara bra i 

syfte att öka barns förståelse för andra människors situation. Genom att tala om svåra 

ämnen kan barnen utveckla en större empatisk förmåga (Leland m.fl, 2005). Barn som 

representanter för en grupp tonas ned och istället fokuseras den situation som människor 

befinner sig i och måste hantera. Verktyget anser vi kunna vara applicerbart på det 

normkritiska arbetet i förskolans praktik.  

Salmson och Ivarsson (2015) menar att arbetet för att uppnå en normmedvetenhet kan se 

olika ut beroende på böckernas utformning och beskriver problematiserande respektive 

normaliserande böcker. I den normaliserande boken ses normen som en självklarhet då 

bokens handling fokuseras på något annat. Den problematiserande boken belyser istället 

ett normbrytande beteende vilket riskerar att ytterligare förstärka normen. 

Problematiserande böcker kan användas i syfte att reflektera tillsammans med barnen, 

men de normaliserande böckerna behövs för att normen ska kunna vidgas på riktigt. Det 

normkritiska perspektivet syftar till att både synliggöra men också omstrukturera de 

rådande normerna (Bromseth, 2010) och vi menar därför att oavsett vilken typ av bok som 

används får man som pedagog inte vara rädd att lyfta normerna och diskutera med barnen 

kring varför det finns föreställningar som leder till olika positioner i samhället. Robert och 

Hills (2003) betonar vikten av vuxenstöd vid läsandet för att stereotypa könsroller inte ska 

förstärkas ytterligare. Uppstår frågor och tankar kring innehållet i en bok är det alltså 

viktigt att en vuxen finns närvarande för att stötta barnen i deras tankar. Svaleryd och 

Hjertson (2012) skriver att förskolläraren kan stötta barnen i mötet med stereotyper i 

litteraturen och eftersträva att barnen ska bli medvetna om de mönster och normer som 

ofta finns representerade i litteratur och medier. Genom att endast normkritiskt granska 

och förändra utbudet av litteratur uppmärksammas inte hur normerna kan gynna 

respektive missgynna olika människor. Det betyder alltså inte att normerna omförhandlas. 

I Kumashiros (2001) artikel beskrivs en risk med att fokusera det antidiskriminerande 

arbetet till att enbart visa på mångfald i litteraturen. Det som istället kan ske är att 

normerna förstärks. Vi menar därför att innehållet i boken inte kan garantera en 

normkritisk verksamhet och att enbart låta barnen läsa böcker leder inte till att de 

automatiskt blir demokratiska. Däremot kan olikheter normaliseras på detta sätt.  

6.3 Slutsatser 

En av de mest framträdande strategierna för att uppnå en normkritisk verksamhet är att 

använda sig av litteraturen. Genom att erbjuda barnen böcker där normer bryts 

normaliseras de föreställningar som finns. Vi har i diskussionen problematiserat böckernas 

inverkan på det normkritiska arbetet och menar att de i vissa fall motverkar sitt syfte då de 

istället riskerar att förstärka normerna. Förskollärares normmedvetenhet är betydelsefull 

för om arbetet ska få en normkritisk inriktning eller istället hamna i en toleranspedagogik. 

Kunskap och fortbildning om hur normerna kan problematiseras med barnen blir således 

viktig att erhålla den pedagogiskt verksamma personalen. Vår samlade bild är att alla 

förskolor har viktiga bidrag när det gäller implementeringen av ett normkritiskt 
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förhållningssätt och det skulle vara gynnsamt om erfarenheter och strategier fick delas i ett 

gemensamt forum. 

Att inta ett normkritiskt förhållningssätt och formulera sin normkritiska praktik upplevs 

överlag som svårt i svaren. Baserat på resultatet tenderar det normkritiska arbetet att i 

flera fall enbart mynna ut i att fokusera på en norm, oavsett om den finns i barngruppen 

eller uppmärksammas av annat skäl. Resultatet visar på att förskollärarna synliggör och 

identifierar normer som behöver vidgas i barngruppen. Det är ett viktigt första steg i ledet 

att omförhandla rådande normer. Dock får inte helhetsperspektivet glömmas bort eftersom 

det kan leda till svårigheter med att engagera hela verksamheten i ett normkritiskt arbete. 

Det är därmed viktigt att fokus i arbetet bör ligga i att synliggöra de strukturer som 

normerna skapas utifrån. Arbetet kan försvåras av att förskollärare inte tar hänsyn till att 

det kan vara fler normer som inverkar samtidigt på samspelsklimatet och att man istället 

låser sig vid ett område. En bristande samsyn inom arbetslaget är också en faktor som kan 

påverka hur väl implementerat det normkritiska arbetet blir. Genom litteratur, samtal och 

förskollärarens förhållningssätt kan ett förebyggande arbete användas för att normalisera 

tänkbara olikheter innan barnen möter dem. 

Det normkritiska arbetet framstår som ett viktigt ämne med syftet att alla barn ska få 

känna sig delaktiga i verksamheten. Dock försvåras förankringen av normkritiken av 

faktorer som exempelvis fortbildning och oförmåga till att se den egna delen i 

reproducerandet av normer. Med hjälp av tydliga diskussioner och information inom 

ämnet tror vi att större engagemang för implementeringen kan uppnås. Det 

normkritiska arbetet har visat sig vara svårt att formulera och konkretisera i viss mån 

men det går inte ta miste på det engagemang som ämnet väcker. Barns viktiga 

samspel sker hela tiden och det kräver en normmedveten blick för att få syn på hur 

relationerna ser ut och vilka som görs delaktiga. Arbetet främjas av engagerade 

förskollärare som har ambitionen att förankra det normkritiska arbetet i hela 

verksamheten.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi föreslår att vidare forskning fokuserar på de normer som inte gavs stort utrymme i 

studien. Socioekonomiska-, sexualitets-, kropps-, familje-, tros och religionsnormer 

omnämndes inte i tillräckligt stor utsträckning i resultatet för att vara relevanta att 

diskutera vidare kring. Vi är övertygade om att föreställningar kring vad som anses vara 

normalt inom dessa områden även tar plats i förskolan.  

En observationsstudie kring implementeringen av ett normkritiskt arbete kan fungera som 

ett komplement till denna studie. Syftet kan vara att fördjupa insikten i huruvida teoretiska 

ställningstaganden förankras i den praktiska utövningen.   
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Bilaga 1 Missivbrev 

Förskollärares normkritiska förhållningssätt i teori och praktik. 

 

Hej! 

Förfrågan om deltagande till vårt examensarbete med syfte att undersöka hur förskollärare 

resonerar och arbetar med normkritik i förskolans verksamhet. Undersökningen är 

relevant då ämnet är aktuellt och går i enlighet med förskolans styrdokument och det vore 

mycket uppskattat om du vill bidra med ditt perspektiv. För att få fördjupad kunskap söker 

vi nu förskollärare som arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt eller har ett intresse 

för ämnet. 

Intervjun kommer att ta cirka 30-60 minuter och vi kommer att spela in ljudet för att 

sedan transkribera. Vid eventuell intervju kommer vi att ha möjlighet att besöka er på 

arbetsplatsen. Intervjutillfället äger rum efter överenskommelse under vecka 16 eller 17. I 

vår studie följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Samtliga respondenter är 

anonyma och det kommer inte framgå vilken förskola du arbetar på. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivillig. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 

Svaren kommer enbart användas i studiesyfte. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 

Diva. Det insamlade materialet kommer därefter att raderas. 

Vi som genomför studien är förskollärarstudenter på Mälardalens Högskola och kan vid 

frågor kontaktas via mail eller telefon. 

Med vänlig hälsning 

Johanna Larsson 

Malin Söder 

Handledare: Jonas Nordmark 

Eskilstuna 2019-04-08 
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Bilaga 2 Intervjuguide. 

Hur definierar du normer? 

Vad innebär ett normkritiskt förhållningssätt för dig? 

Hur har du fått information om normkritiskt perspektiv, via arbetsplats eller på eget 

bevåg? 

Ser du några fördelar med att arbeta normkritiskt? 

Finns det några svårigheter med att arbeta normkritiskt? 

Hur ser arbetet ut med synliggörande av normer hos er? (Arbetslag/barngrupp?) 

Kan ni ge några konkreta exempel hur ni arbetar med det i arbetslaget och i barngruppen? 

Vad har ni för normer i er barngrupp som är relevanta att arbeta kring? 

Hur arbetar ni med de olikheter som inte finns representerade hos er? 

Hur ser ni på goda/önskvärda normer? Och hur går arbetet kring dessa? 

I läroplanen uttrycks det att förskolan ska arbeta med att motverka könsroller, hur ser ett 

sådant arbete ut hos er? 

På vilket sätt är likabehandlingsarbetet implementerat i vardagen? 

Hur blir barnen delaktiga i likabehandlingsarbetet?  

Hur bemöter du/ni barnens frågor kring normbrytande? 

Pratar ni med barngruppen om mobbning eller kränkande behandling? 

Hur agerar ni när ett barn exkluderas pga t.ex. kön (eller annan olikhet)?  

Konkret exempel? 

Finns det en normmedveten tanke i utformningen av miljö och vid val av 

material/litteratur? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


