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Sammanfattning 

 

Barn vistas stora delar av sin vardag i förskolan, vilket gör att de pedagoger som arbetar i förskolan 

har stora möjligheter till att påverka barns framtida syn på samhällets normer. Denna studie syftar 

till att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan 

samt om det finns skillnader i yrkeskategoriernas beskrivningar i deras arbetssätt utifrån ämnet. Vi 

anser att studien är av relevans, då vi ser en brist på kunskap om hur normkritisk pedagogik kan 

inkorporeras i förskolans utbildning. Studiens data samlades in genom kvalitativa intervjuer, där 

förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan intervjuades. Empirin analyserades 

med hjälp av hermeneutisk metod med inslag av tematisk analys och bearbetades sedan med 

utgångspunkt från queerteorin samt tidigare forskning. Studiens resultat visar att både förskollärare 

och barnskötare arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan, men att förskollärarna har en större 

medvetenhet om hur normkritik kan integreras i utbildningens undervisning, och visar därför på 

skillnader i förskollärarnas och barnskötarnas kunskaper om ämnet. Resultatet visar på att samtliga 

förskollärare och barnskötare menar att barn gör motstånd mot utbildningens och pedagogernas 

normer i förskolan. Dock finns, enligt vår tolkning, en skillnad i förskollärarnas och barnskötarnas 

beskrivningar om när det ses som acceptabelt att barn gör motstånd i förskolan. Vi tycker oss ändå, 

trots skillnader i förskollärarnas och barnskötarnas beskrivningar, se en viss kontinuitet i 

respondenternas förhållningssätt i deras bemötande gentemot barn och hur arbetet med normkritisk 

pedagogik kan utföras. 

 

 

Nyckelord: Normkritisk pedagogik, kvalitativa intervjuer, queerteori, förskollärare, barnskötare.  
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1. Inledning 
Trots att vi som individer är olika och förtjänar att bli bemötta likvärdigt utan att bli bedömda, blir 

vi ofta det ändå. Beroende på kroppsform, hur vi uttrycker oss samt vad de klädval vi gör 

representerar, blir vi accepterade mer eller mindre. Vi får olika rättigheter som organiseras utifrån 

samhällets normer. Rättigheterna blir olika utifrån om vi anses leva inom samhällets outtalade 

normer eller om vi avviker från dem (Bromseth, 2015, s. 30). Vi har under vår verksamhetsförlagda 

utbildning observerat att pedagoger utför mer eller mindre diskriminerande handlingar mot barn, 

exempelvis uteslutning från verksamhetens undervisning beroende på ålder, kön och 

funktionsvariationer. Detta har fått oss att reflektera över hur vi som blivande förskollärare ska 

kunna bemöta detta när sådana situationer uppstår i verksamheten. Utifrån de observationer vi gjort 

under vår verksamhetsförlagda utbildning, ser vi relevansen i att undersöka hur pedagoger ser på 

normkritisk pedagogik i förskolan, då dessa kunskapsluckor visar på att det förekommer 

förhållningssätt som kan skapa problematik i relationen pedagog - barn. 

Förskolans läroplan (Lpfö18, s. 5) belyser att alla som verkar i förskolan ska arbeta för alla 

människors lika värde och jämlikhet, men hur arbetar pedagoger med detta? Barn ägnar större delen 

av sin vardag i förskolan, och pedagogerna som arbetar och spenderar mycket tid med dessa barn 

har stor inverkan på barnens framtida syn på normer och värden. Vi vill undersöka om pedagogers 

arbete med normkritisk pedagogik sker kontinuerligt och långsiktigt eller endast vid “behov” eller 

enstaka tidpunkter. 

I detta självständiga arbete valde vi att skriva inledning, bakgrund samt syfte och frågeställningar 

gemensamt. Metodavsnittet delade vi upp, Blessing ansvarade för reliabilitet och validitet samt 

metod för datainsamling och Charlotte ansvarade för genomförande, etiska hänsynstaganden samt 

urval och avgränsningar, men vi diskuterade delarna för att få en sammanhängande text. 

Teoriavsnittet i denna studie har Blessing skrivit, och Charlotte har ansvarat för avsnittet tidigare 

forskning. Blessing ansvarade för delstudie ett, som bestod av intervjuer med åtta förskollärare och 

Charlotte ansvarade för delstudie två, som innehöll intervjuer med fem barnskötare. Därmed har 

analys och resultat som räknas till respektive delstudie skrivits enskilt. Diskussion, konklusion och 

sammanfattning skrevs därefter gemensamt. 
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2. Bakgrund 
Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla 

som verkar i förskolan viktiga som förebilder (Lpfö18, s. 6). 

Redan i förskolan skapas skildringar för barn om vad som är “rätt sätt” att leva, både i 

undervisningen och i interaktionen med andra människor.  Förskolans pedagoger har därför en stor 

påverkan på hur barn uppfattar vilka normer som anses vara de rätta att leva efter och vilka normer 

som ses som avvikande ur samhällets syn. Rantalas forskning visar att pedagoger fostrar barn med 

avsikten att överföra normer och värderingar i syfte att skapa framtida samhällsmedborgare 

(Rantala, 2016 s. 36). Citatet ovan indikerar att pedagogers kunskaper och handlingar kring de 

normer som existerar i samhället samt förskolan som institution, påverkar barns sätt att se på 

världen och sig själva. 

Normkritisk pedagogik som begrepp härstammar från queerpedagogiken, och sågs som ett 

lämpligare sätt att beskriva intersektionell maktkritisk pedagogik. Begreppet fungerar även som ett 

verktyg för att påvisa hur olika normer samverkar och skapar maktobalanser inom pedagogiska 

institutioner, och hur dessa normer kan utmanas (Bromseth & Darj, 2010, s. 13). 

Den normkritiska pedagogiken har enligt Rosén (2010, s. 69) på senare tid växt fram i förskolan, 

och utmanar den toleranspedagogik som generellt gäller i förskolan idag. Toleranspedagogiken 

bygger på att de som befinner sig inom samhällets normer besitter makt att tolerera de som anses 

avvika från samhällets outtalade normer om hur en människa bör leva eller vara. De besitter också 

makten att välja vilka som ska tolereras och inte (Åkesson, 2016, s. 6–7). Även Dolk (2013, s. 19) 

menar att den normkritiska pedagogiken sprider sig allt mer i förskolan, och syftar till att synliggöra 

och problematisera normer och normalitet. Rosén menar vidare att de två pedagogikerna ställs mot 

varandra, där toleranspedagogiken ses som normbefästande och den normkritiska pedagogiken 

som normutmanande (2010, s. 69). Enligt skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? 

bidrar toleranspedagogiken till att vidhålla makten kring olika normer i verksamheten, istället för 

att öka förståelse för de varierande förutsättningar som barn har (2009, s. 29). 

De sociala praktikerna bärs upp av kunskaper, regler och normer som skapas och används i interaktionen i 

kontexter och som hjälper oss att strukturera vårt handlande. Institutionen bidrar till att ange vad som anses som 

normalt handlingsmönster och begränsar på så sätt alternativt handlande i olika situationer. (Markström, 2005, 

s. 23–24). 

Som Markström (2005, s. 24) nämner ovan, är det genom styrdokument, utbildning, undervisning 

som vi skapar det så kallade ”rätta livet” inom institutionen. Det “rätta livet” illustrerar vilka 

livsstilar som anses normala eller avvikande, och det som anses avvikande visar vi är fel och visar 

att det är mindre önskvärt eller inte lika värdefullt (Bromseth, 2015, s. 29–30). Förskolan har ett 

demokratiskt uppdrag, genom en utbildning som syftar till demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter. Barnen ska även fostras till att bli självständiga medborgare som aktivt kan förhålla sig 

till etiska ställningstaganden. Normkritisk pedagogik kan därför bli ett stöd som kan ge pedagoger 

verktyg i arbetet med både värden och kunskap. Detta eftersom barnen ges möjlighet att lära sig 

normmedvetenhet och möjligheter att utmana de befintliga normer som finns i det svenska 

samhället genom normkritisk pedagogik (Beniwa Johnson & Åkesson s. 2, 2017). 

I en debattartikel skriver Aisha Lundgren (2014) att det behövs en “normkritisk revolution” i 

förskolan. Hon menar att de som verkar inom förskolan måste i högre grad ifrågasätta och utmana 

de normer som skapar en förskoleavdelning, exempelvis hur miljön är uppbyggd, val av material, 

litteratur och de traditioner vi väljer att lyfta fram. Lundgren nämner vidare att det är av vikt att vi, 
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och barnen, tidigt i barnens liv ifrågasätter de befintliga normer som existerar i samhället, men även 

de normer som finns inom förskolan som institution, för att kunna skapa ett jämlikt och jämställt 

samhälle. Normkritik kan ses om en saknad pusselbit när det kommer till förskolors och skolors 

arbete med att motverka diskriminering och mobbning. Med normkritisk pedagogik skapas 

möjlighet att röja maktrelationer och hierarkier som annars förblir osynliga, då normer består av 

osynliga regler och förväntningar som finns i samhället, i relationer mellan människor samt inom 

oss själva (Salmson, 2017, s. 61). Karin Salmson (2017) skriver i en artikel att normkritiskt arbete 

i förskolan handlar om att stå på barnens sida och stå för rätten att de ska få utvecklas som individ 

och duga som de är. 

Både de styrdokument förskolan ska rätta sig efter och forskning visar på vikten av att pedagoger 

kontinuerligt reflekterar över vilka normer som synliggörs i utbildningen. Därmed blir det relevant 

att studera hur pedagoger förhåller sig och arbetar med normkritik i praktiken. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att undersöka om och hur förskollärare och barnskötare arbetar med 

normkritisk pedagogik i förskolan samt hur vida yrkeskategorierna skiljer sig åt beroende på 

utbildningsbakgrund. 

Följande frågeställningar har formulerats: 

• Hur beskriver förskollärare och barnskötare sitt normkritiska arbete i förskolan? 

• Finns det några skillnader i yrkeskategoriernas beskrivningar av att arbeta med normkritisk 

pedagogik? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt redogör vi för de teoretiska perspektiv och centrala begrepp som denna studie 

stödjer sig mot. Inledningsvis förtydligas begreppet queer, följt av val av teori, därefter teoretisk 

bakgrund och en presentation av teorin, vilken är queerteorin. Avslutningsvis redogörs för teorins 

centrala begrepp som vi utgår från i denna studie. Beskrivningen av queerteori baseras 

huvudsakligen på Ambjörnssons tolkning. 

 

4.1 Queer 

Ambjörnsson (2016, s. 15) skriver att begreppet queer kan ha betydelsen allt från “knäpp” och 

avvikande, till normbrott och mångfald på samma gång. Begreppet kan med andra ord användas 

på olika sätt. I den Svenska Akademiens ordbok beskrivs begreppet queer som att göra kritiska 

analyser av sexuella normer. Queer, anser Ambjörnsson är ett samhällsrelevant begrepp för att 

kunna uppmärksamma förhållanden i samhället som gäller genus, makt och normalitet. Begreppet 

queer uppmanar till att tänka bortom uppdelningar om vad som anses normalt och onormalt, och 

istället vända på antagandet om att det finns ett normalt sätt att vara människa (2016, s. 16). 

 

4.2 Val av teori 

För att beskriva pedagogers arbete med normkritisk pedagogik i förskolan har vi valt att utgå från 

queerteorin. Vid studiens start var vi inriktade på att utgå från ett feministiskt poststrukturalistiskt 

perspektiv, men efter granskning ansåg vi att det var ett för stort och brett fält för denna studie, och 

fann att queerteorin var mer passande till studiens syfte. Queerteorin utgår dock från ett 

poststrukturalistiskt tankesätt, som belyser betydelsen av att lyfta skillnader i samhället för att 

kunna skapa mening (Ambjörnsson, 2016, s. 40). Dock menar Ambjörnsson att begreppet 

poststrukturalistiskt tankesätt ses svårbegripligt för många, då många forskare ofta laborerar med 

nischade begrepp och ordvändningar (2016, s. 37). 

 

4.3 Queerteori 

Queerteorin bör ses utifrån olika perspektiv som identitet, kultur och samhälle. Det som är centralt 

för denna teori är att den fokuserar på vad som ses som normalt och inte normalt, alltså avvikande 

i samhällets ögon. Hur kommer det sig att något kan ses mer normalt än något annat och vilka 

konsekvenser kan det medföra för människors sätt att leva och uppfatta sig själva? (Ambjörnsson, 

2016, s. 47). 

Johansson skriver att queerteori är ett samlingsnamn på ett flertal teoretiska perspektiv avseende 

kön och sexualitet. Gemensamt för dessa är att de synliggör, analyserar och destabiliserar normer 

kring kön och sexualitet. De normer som queerteorin behandlar är de som har exkluderande effekter 

och bygger på en godtycklig vetenskaplig grund (2009, s. 266). 

En av de centrala delarna inom queerteorin rör processen normalisering. Specifikt normer kring 

genus och sexualitet, mest den normerande heterosexualiteten. I skiljaktighet från tidigare 

forskning beträffande sexualitet anses heterosexualiteten som socialt och historiskt skapat 

(Ambjörnsson, 2016, s. 47). Heterosexualitet tas därmed inte för given utan blir något att 

undersöka, hur skapas den, upprätthålls den och hur fungerar den? För att detta ska kunna ske 
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används begreppet heteronormativitet, som Ambjörnsson menar bygger på lagar, institutioner, 

relationer, struktur och handlingar där heterosexualitet ses som något naturligt, generellt och 

enhetligt, som gynnar ett visst sorts heterosexuellt liv som mer eftersträvansvärt och ett självklart 

sätt att leva (2016, s. 47). Ambjörnsson nämner vidare att inom queerforskningen är man ute efter 

att problematisera heterosexualiteten som norm. Man vill undersöka hur det kommer sig att 

heterosexualiteten framstår som det mest eftertraktade sättet att leva i vårt samhälle (2016, s. 47–

48). 

Queerteorin utgår med andra ord från att utmana och förändra normer om sexualitet och genus. 

Genom att utöka queertänkandet och inkludera andra kategorier än enbart genus och sexualitet, kan 

denna infallsvinkel användas för att ifrågasätta och analysera och utvidga innebörden av klass, 

ålder, funktionsförmågor samt etnicitet (Sörensdotter, 2010, s. 135). 

 

4.3.1 Heteronormativitet 

Bromseth (2016) tar upp att heteronormativitet utgår från en hierarkisk skillnad där vissa 

människors kroppar och livsstil gynnas medan andra återkommande, genom upprepning framstår 

som avvikande, mindre önskvärt och därmed inte lika åtråvärda. Hur samhället och relationer 

organiseras och regleras genomsyras av heteronormer, som sker genom ett flertal meningsskapande 

processer där olika kroppar ges olika möjligheter och rättigheter. Detta utifrån hur du som individ 

uttrycker och lever kön, vem du begär och hur du organiserar ditt liv. För att vara samhälleligt 

accepterad behöver man ingå i normen där människan förväntas leva som antingen man eller 

kvinna, allt annat anses annorlunda och därför blir det onormalt och avvikande. Normerna för kön 

och sexualitet samspelar med andra skillnadsskapande kategorier som klass, ras, etnicitet, ålder och 

funktionsförmåga. I Sverige är de det vita heterosexuella medelklassparet med barn som utgör 

normen och som ses som heteronormalt. För att upprätthålla positionen som norm är de beroende 

av att skapa gränser mot vad som inte är norm och inte tillhör heteronormativiteten (2016, s. 29–

31). 

Judith Butler nämner i sin bok Könet brinner! att heteronormativitet bör ses som ett påstående om 

att alla är heteronorma och det naturliga sättet att leva på är genom att vara heterosexuell.  Med 

facktermen heteronormativitet åsyftas de relationer, strukturer, institutioner och handlingar som 

går ut på att heterosexualitet är naturligt, allomfattande och enhetligt. Utifrån detta ska 

heteronormativiteten förstås som ett aktivt normerande som är grundat i en tvåfaldig 

könsuppfattning. Allt som faller utanför normen anses som avvikande (2005, s. 11). 

Vidare skriver Ambjörnsson att heteronormativitet verkar genom att påvisa och upprätthålla en 

gränsskillnad mellan normgivande sexualitet och allt annat som faller utanför och därmed anses 

som avvikande från normen. Hon nämner även att heteronormativiteten verkar genom de sociala 

hierarkierna som finns, exempelvis att det ses mer accepterande att leva ihop med det motsatta 

könet än med att leva med någon av samma kön. Den hierarkiska uppdelningen mellan homo- och 

heterosexualitet synliggörs inte enbart i lagstiftningar utan den framträder även i människors 

handlingar och attityder (2016, s. 55). 

  



11 

 

4.3.2 Performativitet 

Normer fixeras, stabiliseras och förändras i ett specifikt sammanhang genom en serie 

betydelsebärande upprepande handlingar. Det är just dessa normupprepningar som Butler 

benämner performativitet. Ett begrepp som är centralt när det handlar om performativitet är den 

heterosexuella matrisen. Den innebär ett sätt att se hur världen neutraliserar uppdelningen i två 

dikotoma och komplementära kön. Hellman refererar till Butler som menar att det krävs att man, 

för att kunna göra sig förstådd lärt sig de praktiker, normer och betydelser som gör personer till 

kvinnor eller män, flickor eller pojkar (Hellman, 2013, s. 32–33). 

Butler tar upp att det som kännetecknar begreppet performativitet är dess betoning på aktivt 

verksamma processer. Det är inte de färdiga och avslutade resultatet som är i fokus utan att sociala 

praktiker aktivt skapar kön och genus, etniciteter, sexualiteter och andra sociala kategorier. Det 

innebär att den sociala världen konstrueras. Människor har dock inga förutbestämda inre essenser 

och våra identiteter hade kunnat vara annorlunda i en annan historisk och kulturell kontext och de 

förändras över tid (Butler, 2005, s. 14–15). 

Performativitet handlar om hur språk inte endast är en spegelbild av den existerande verkligheten. 

Språket ska också ses som en aktiv handling som formar vår verklighetsbild. Ambjörnsson refererar 

till Judith Butler som exemplifierar hur barnmorskan berättar för de nyblivna föräldrarna att barnet 

är en pojke. Det blir då också en performativ handling som påverkar såväl barnet som föräldrarna 

genom att ett flertal psykologiska och sociala processer sätts igång. Genom att benämnas som pojke 

införlivas barnet i den värld av föreställningar om vad en pojke är och hur en pojke förväntas bli. 

På så vis kommer barnet att genom sin uppväxt behandlas på ett visst sätt och ha en viss typ av 

förväntningar på sig. Enligt Butler räcker det inte heller med att det sker en gång för att 

talhandlingen ska få en innebörd utan det krävs en mängd upprepningar för att “pojkgörandet” ska 

vara övertygande. Könsidentiteten blir på så vis ett resultat av ständigt upprepade handlingar och 

det finns ingen inneboende ursprunglig manlighet, eller för den delen kvinnlighet, heterosexualitet 

eller homosexualitet. Istället finns det en mängd kulturella och sociala regler att hålla sig till för 

den som vill framstå som normal och begriplig (Ambjörnsson, 2016, s. 112–113). 

 

4.3.3 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp för att analysera hur människor ingår i olika klasstrukturer som 

etniska relationer och genussystem. Begreppet används även för att belysa hur människors 

erfarenheter, identiteter samt deras möjligheter att lyckas med något hänger på den positionen de 

befinner sig i det sociala landskapet. En intersektionell analys blir relevant när man vill se vad som 

sker i skärningspunkten mellan olika former av social skiktning och när olika maktrelationer 

samverkar. Vad händer till exempel när könsmaktsordningen genomkorsar såväl klassmässiga som 

etniska gränser. (Ahrne, 2016, s. 179 - 180). 

Crenshaws artiklar är skrivna utefter att förstå svarta kvinnors erfarenheter av förtryck och 

utsatthet. Hon nämner även i sina artiklar att intersektionalitet inte ersätter andra teorier utan att 

den existerar för att analysera och utforska hur olika maktmekanismer samspelar och formar unika 

men på samma gång komplexa identiteter. Crenshaw vill med intersektionalitet belysa vikten av 

att se till flera identitetsgrunder för att förstå hur den sociala världen är konstruerad till exempel 

kön och etnicitet (1989, s. 140; 1991, s. 2). 
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Det centrala i en intersektionell analys är att det inte i förväg går att förutspå vilken 

skiktningsdimension som är mest relevant, utan det måste istället ses utifrån hur olika 

skiktningsdimensioner samspelar och förstärker eller motverkar varandra i konkreta historiska och 

geografiska förhållanden. Om man utgår ifrån olika maktmekanismer går det därmed att fånga den 

intersektionella dynamiken utan att någon annan dimension får någon kausal fördel (Ahrne, 2016, 

s. 181). 

Även Brade m.fl. benämner intersektionalitet som ett begrepp där samhälles normer samspelar och 

förstärker men i vissa fall även kan försvaga varandra, vidare skriver hon att innebörden av 

intersektionalitet grundar sig i att människor ständigt befinner sig i skärningspunkt i förhållande 

till olika normer exempelvis etnicitet, genus eller sexualitet. Detta kan dock skilja sig beroende på 

individen samt i vilket sammanhang den befinner sig i (2008, s. 194). 
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5. Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning som knyter an till denna studies syfte och 

frågeställningar. Forskningen kommer, utifrån tre avhandlingar samt en forskningsartikel, att 

presenteras tematiskt under följande rubriker: Förskolan som normförmedlare, pedagogers 

förhållningssätt samt barn som motståndare. 

 

5.1 Förskolan som normförmedlare  
 

Ann-Marie Markström (2005, s. 22 & 198) har i sin avhandling utifrån en etnografisk och 

explorativ metod undersökt hur olika aktörer som pedagoger, barn och vårdnadshavare i två 

förskolor, via sociala praktiker “gör” institutionen och hur barndom formuleras och realiseras. Hon 

menar att förskolan som institution är del av det som utgör kollektiva sammanhang för socialt 

samspel, traditioner och andra sociala villkor.  

 
Ett viktigt resultat i föreliggande studie är således att förskolan tas för given i bemärkelsen att den betraktas 

som en nödvändighet för barnet, föräldrarna och samhället både här och nu och med sikte på framtiden 

(Markström, s. 203).  
 

I Markströms studie framkommer, som vi kan se i citatet ovan, att vårdnadshavare och pedagoger, 

och även samhället, ser på förskolan som en nödvändighet och nästan obligatoriskt. Förskolan görs 

till en samhällsfråga, där det blir norm att barnen ska gå i förskolan (2005, s. 201). Detta synliggör 

hur förskolan blir en normförmedlande praktik, hur de som verkar inom förskolan påverkar de 

normer och traditioner som förmedlas till barnen, men också på de maktrelationer som finns inom 

institutionen. Markström ser i sin studie att det finns en strävan efter integrering av majoritetens 

normer, exempelvis att barn som har annan etnisk bakgrund ska bete sig enligt dessa normer (2005, 

s. 183). 

 

Klara Dolk har gjort en fältstudie där hon följde en förskolas dagliga verksamhet under ett års tid. 

Dolk ville i sin studie undersöka spänningar och konflikter som uppstår i relationen mellan vuxna 

och barn i förskolans värdegrundsarbete (2013, s. 13). I sin studie ser hon att pedagoger slits mellan 

olika förväntningar som samhället har på dem. Pedagogerna ska vara inlyssnande, respektfulla och 

icke-auktoritära samtidigt som de ska vara en auktoritet som upprätthåller regler, ordning och en 

god uppfostran. Detta skapar konflikter om vad en förskolepedagog ska förmedla till barnen (Dolk, 

2013, s. 194). Hon menar även att de grundläggande värden som finns i samhället som ska föras 

över till barn från de vuxna ofta bygger på ett typiskt sätt att se på kunskap, och kan ses som en 

förklaring till att barn inte ges delaktighet i frågor som rör makt och ojämlikhet (2013, s. 141).  

 

Anette Hellman (2013, s. 9) har skrivit en avhandling där hon med etnografiskt fältarbete följt barn 

på en förskola under två år. Syftet med hennes studie var att undersöka hur normer förhandlas bland 

barn i en förskolekontext. Hellman (2013, s. 29) beskriver att det i förskolan finns outtalade normer 

som sätter de gränser som verksamheten ska verka efter, exempelvis att det sker kategoriseringar 
av hur en pojke ska vara eller ålderskategoriseringar. Det framkommer även i Hellmans resultat att 

förskolans normer och rutiner ses som en självklarhet och ifrågasätts därför sällan av de som verkar 

inom förskolan (2013, s. 55). Kön och åldersrelaterade normer förstärks i förskolan, när miljön 

inreds efter rådande könsnormer eller när det efter ålder delas upp vad ett barn ska kunna eller göra 

i vissa situationer. Utifrån detta resultat, resonerar Hellman att förskolan som institution kan vara 

normbefästande istället för utmanande (2013, s, 85). Hon ser även mönster av att barnens positioner 

på avdelningen, så som “bråkig” eller “go” pojke eller flicka, relateras till hur barnets 
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familjesituation ser ut, istället för att se till den verksamhet som barnen vistas i, med andra ord 

förskolan (2013, s. 142).  

 

Nora E. Hyland har gjort etnografiska studier i amerikanska förskolor och grundskolor, där hon 

undersöker hur individer positioneras i kulturella kontexter utifrån klass, kön och sexualitet. Hon 

granskar även hur lärare kan använda kritisk pedagogik i deras roll att utmana förtryckande 

praktiker i deras undervisning.  Hyland menar, likt författarna ovan, att förskolan och skolan 

kommunicerar och förstärker starka, subtila och upprepade sociala budskap om vad som värderas 

och inte värderas i samhället (2010, s. 82). Hyland skriver att det är avgörande att förskolan tar itu 

med orättvisa och utvecklar en jämlikhetsbaserad verksamhet, eftersom barn bildar idéer om 

rättvisa och sin egen känsla av identitet i den större världen under dessa tidiga levnadsår (2010, s. 

82).  

 

5.2 Pedagogers förhållningssätt 
 

I Markströms studie påpekar pedagogerna att de år som barn vistas i förskolan är viktiga för att 

“där lägger man grunden”, och att det är av betydelse för hur livet för barnet kommer att utformas. 

Markström skriver även om att både pedagoger och vårdnadshavare talar om barns naturliga 

utveckling, som exempelvis hur barn ska utvecklas språkligt och mognadsmässigt för en viss ålder, 

att det finns en bild av att barn alltid utvecklas utifrån en inifrån styrd och i en allmän given takt 

(2005, s. 143). Med detta synsätt skapas förväntningar på hur exempelvis en femåring eller sexåring 

förväntas vara och bete sig. Pedagoger ur denna studie uttrycker även att de äldre barnen som gått 

en tid på förskolan behärskar förskolans normer och rutiner och behöver därför inte samma tillsyn 

som de yngre och “nyare” barnen. Ålder blir därför en viktig aspekt i pedagogernas ögon för att ett 

barn ska falla inom normen som “kompetent institutionsmedlem” menar Markström (2005, s. 148).  

 

Resultatet i Markströms studie visar även att det finns normer och traditioner som förskolans 

pedagoger följer och på så sätt skapar och återskapar föreställningar och sociala ordningar. 

Förskolan är ett exempel på institution som förstås och betecknas som normaliseringspraktik, delvis 

en verksamhet som producerar normaliteter via samspel mellan olika aktörer och strukturer (2005, 

s. 209).  Hon menar vidare att det finns en mångfald av föreställningar som konstrueras i talet om 

barn och förskolan samt hur vuxna reflekterar över och uttrycker sig verbalt om barn (Markström, 

2005, s. 142). Intervjupersoner uppmärksammar exempelvis könsskillnader på förskolan, att 

pedagoger i vissa situationer bemöter och betraktar pojkar och flickor olika, som vid 

tillrättavisningar och vilket kön som anses ska leka vissa lekar och med visst material (Markström, 

2005, s. 162).  

 

Dolk (2013, s. 192) har i sin studie sett att pedagoger upprätthåller de pedagogiska ramarna istället 

för att bryta dem, för att rädslan för vad de andra vuxna ska tänka och tycka tar övertaget. Rädslan 

gör det lättare att säga “nej”, istället för “ja” till barn. Hon menar vidare att även om inte 

pedagogerna medvetet styr barn mot exempelvis vissa regler och traditionella könsmönster, så 

kommer de normer och maktrelationer som finns i samhället styra pedagogerna åt detta håll (Dolk, 

2013, s. 68). Pedagogerna som deltog i Dolks studie uttryckte även att de tyckte att det var svårt att 

upptäcka normer, då normerna tas för givet och blir på så sätt svåra att granska kritiskt (Dolk, 2013, 

s. 241).  

 

I Dolks resultat framgår det att pedagogerna delvis var kluvna till att direkt styra barn mot 

jämställda beteenden. Hon menar dock att pedagogerna indirekt styr barnens val genom att de 

bestämmer vilka aktiviteter som barnen har möjlighet att välja. Barnen tror att de har fria val, men 
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det är pedagogerna som styr dem mot deras val (2013, s. 88). Det framgår även att pedagogerna, i 

sitt jämställdhetsarbete, väljer att inte prata med barnen om sociala orättvisor och ojämlikheter, 

utan berör endast det som ses som ofarligt och som goda förebilder för barnen. Dolk skriver vidare 

att berättelserna om förebilder som pedagogerna ger barn, osynliggör motsättningar och hierarkier 

och förmedlar en vision istället för att begripliggöra eller visa på verkligheten (2013, s. 130–131). 

 

Det framgår i Hellmans studie att den position som pedagogerna ger högst status, är det 

självständiga och kompetenta barnet, vilket vi även kan se i Markströms resultat ovan. Hellman 

menar vidare att det barn som ses som kompetent utifrån pedagogernas synvinkel, ges större 

valfrihet inom det normsystem som förskolan ser som acceptabelt (2013, s. 12). 

Pedagoger uttrycker sig i Hellmans studie om vilka lekar de anser vara “rätt sorts lekar” beroende 

på barnens kön. Barnen ses avvikande från normen om de ses leka något som pedagogerna inte 

anser vara rätt sorts lek för vad en flicka respektive pojke ska leka, vilket gör att pedagogerna 

upprätthåller de stereotypa föreställningarna om kön (2013, s. 52). Pedagogerna i studien styrde 

barnen till lekar som de ansåg passande för barngruppen, exempelvis de “bråkiga pojkarna” styrdes 

ofta till lekar som skedde utanför resten av barngruppen i skilda miljöer. Hellman menar att sådan 

styrning bidrar till statusbildning inom verksamheten (2013, s. 60).  I sin analys finner Hellman 

efter att återkommit till förskolan efter ett år att pedagoger strukturerar verksamheten efter de barn 

som är äldst och syns mest på avdelningen och att detta medför att det är normer om ålder som styr 

hur pedagogerna väljer att utforma miljön (2013, s. 107). Hellman skriver i avslutningen av sin 

avhandling att hon genom sin studie ser vikten av att pedagoger har kunskap om hur olika normer 

och inkludering - och exkluderingsförlopp fungerar i förskolan, men framför allt hur betydelsen av 

att pedagoger reflekterar över detta för att kunna arbeta normkritiskt i förskolan (2013, s. 144).  

 

Hyland skriver i sin artikel att pedagoger måste reflektera över om och hur deras vardagliga 

undervisningsmetoder stödjer vissa sociala gruppers privilegier och skapar nackdelar för andra, 

och att om reflektion inte sker kommer pedagoger att fortsätta använda metoder som oavsiktligt 

upprätthåller ojämlikhet. Pedagoger behöver medvetandegöra ojämlikheten för att kunna arbeta 

mot den (2010, s. 83). Hylands artikel uttrycker att pedagoger tycker det är viktigt att använda sig 

av barnens egna kunskaper och kultur i utformningen av undervisning. Att som pedagog försöka 

lära sig de normer och värderingar som finns runt olika grupper i samhället påverkar hur barnen 

erfar dessa normer i förskolan, menar Hyland (2010, s. 84). 

 

5.3 Barn som motståndare 
 

Markström skriver att barn kan ses som “bråkiga” och “avvikande” om barnen exempelvis inte 

skulle trivas i förskolan eller ha svårt för att separeras från sina vårdnadshavare. Detta ses som 

problematiskt från förskolans sida då normen säger att barn ska vara positiva mot förskolan (2005, 

s. 164). De barn som visar ett sådant motstånd blir på så sätt avvikande från en av institutionens 

normer. Studien visar att det förekommer självmotsägande föreställningar om barn som aktörer, att 

pedagoger önskar visst motstånd, men att de samtidigt ska leva upp till förskolans krav på 

likgiltighet. Detta påvisar, menar Markström, att barn i förskolan många gånger ses som objekt av 
de vuxna (2005, s. 156).  

 

Dolk (2013, s. 181) skriver i sin avhandling att barn ofta gör motstånd i vardagen under den 

planerade utbildningen som vuxna genomför, och även ibland mot de vuxna själva. Vuxna har dock 

större förutsättningar att utöva makt än vad barn har, men barn är inte inkapabla till att utöva makt 

över pedagogerna. Dolk menar att barn gör motstånd på olika sätt mot de vuxnas normer och regler 

i förskolan. Hon beskriver kollektivt motstånd och att det innebär att barn tillsammans visar 
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motstånd och att barn kan ta till olika medel när de inte vill fortsätta med en aktivitet, exempelvis 

vara busiga, högljudda, arga och skojande. De visar både verbalt och kroppsligt att de motsätter sig 

de vuxnas aktivitet (2013, s. 184–185). Studien visar att barn gör kollektivt motstånd, men även 

individuellt motstånd där ett enskilt barn motsätter sig de vuxnas normer och regler. Dolk ger 

exempel på detta, där ett barn på den deltagande förskolan vägrar följa den planerade aktivitetens 

normer. Hon menar att sådant motstånd oftast skapar möjligheter till förhandling mellan barn och 

pedagog, där barnen i vissa fall lyckas skapa nya villkor för sig själva (Dolk, 2013, s. 187). 

Resultatet indikerar att barns motstånd, både de kollektiva och individuella formerna tenderar att 

endast fungera för de barn som gör motståndet, snarare än för hela barngruppen (Dolk, 2013, s. 

188).   

 

Även Hellman menar att barn gör motstånd mot normer och regler i förskolan. Hon menar som 

Dolk, att barn “vänder upp och ner” på normer genom att exempelvis leka och parodiera normer, 

och att det är när barnen bryter eller gör motstånd som normerna blir synliga för barnen (2013, s. 

55–56). Hellman ser i sin studie att barn gör om förskolans rum till deras egna. De använder rum 

som de egentligen inte får ha tillgång till eller skapar andra syften med rum än det som pedagogerna 

avsett som syfte, barnen drar sig undan normerande blickar. Detta menar Hellman är en sorts protest 

mot pedagogernas regler och förskolans normer, (2013, s. 60). När pedagoger inte är närvarande, 

ser Hellman att möjligheterna för barnen som grupp att ta kontroll och ifrågasätta befintliga normer 

på ett kraftigare sätt än vid andra tillfällen (2013, s. 70).  

 

Genom att barn får delta i en verksamhet där kritisk pedagogik ingår, ges barnen möjligheter att 

utveckla verktyg för att kunna ifrågasätta förskolans institutionella struktur och dess relation till 

det bredare samhället, skriver Hyland avslutningsvis i sin artikel (2010, s. 87). 
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6. Metod 

 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för studiens metodologiska delar. Inledningsvis kommer 

metod för datainsamling, följt av urval, genomförande och databearbetning. Avslutningsvis 

redovisas en reflektion över reliabilitet och validitet redovisas samt de etiska hänsynstaganden vi 

gjort. 

 

6.1 Metod för datainsamling 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie, för att undersöka hur förskollärare och barnskötare 

arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan. Under våra intervjuer med respondenterna ställde 

vi frågor utifrån en frågeguide som var baserad på olika teman, som syftade till att frågorna i så 

stor utsträckning som möjligt skulle behandla vår studies syfte och frågeställningar. Vi författare 

var inledningsvis intresserade av att göra en enkätundersökning. Men efter övervägande insåg vi 

att en intervjustudie var ett bättre alternativ för att uppfylla studiens undersökningssyfte. Vårt val 

att välja bort enkätundersökning som metod beror på att vi ser svårigheter i att styra över vilka som 

svarar på enkäten samt vilken relation respondenterna har till förskolan, även om vi skickat enkäten 

till rätt forum. Esaiasson m.fl. skriver om kontroll över svarssituationen, och menar med detta att 

forskaren vill ha kontroll över vilka som svarar på studiens frågor. Författarna menar även att 

möjligheterna till kontroll är störst vid personliga intervjuer (2007, s. 265).  

 

6.2 Urval och avgränsningar 
 

Denna studies datainsamling genomfördes med hjälp av intervjuer med förskollärare och 

barnskötare på åtta förskolor samt i två av respondenternas hem, i Stockholms län. Fem stycken av 

respondenterna valdes strategiskt ut då vi redan hade etablerad kontakt med dessa, vilket Esaiasson 

m.fl. beskriver som ett bekvämlighetsurval, där forskaren väljer de intervjupersoner som enklast 

går att hitta (2007, s. 214). Kontakten med de övriga förskolorna var oetablerad, och ytterligare 

kontakt skedde när de visat intresse för deltagande. Dessa åtta respondenter blev, som Esaiasson 

m.fl. beskriver det; ett slumpmässigt urval. Författarna skriver vidare att det är att föredra att alla 

analysenheter sker genom ett slumpmässigt urval, men att det kan ses som näst intill omöjligt i 

vissa studier att genomföra helt slumpmässiga urval (2007, s. 195 & 200). Vi utförde tretton 

intervjuer. Esaiasson m.fl. skriver att det kan räcka med att intervjua tio personer för att kunna göra 

intressanta analyser (2007, s. 292). Vi eftersträvade att utföra fler intervjuer med barnskötare för 

att få ett jämt antal intervjuer från båda yrkesgrupperna, men på grund av rådande omständigheter 

angående covid-19, meddelade de kontaktade barnskötarna att de inte hade möjlighet till 

deltagande. Tidsramen för detta arbete var ytterligare en anledning till att vi inte kunde vänta in 

fler respondenter. Dock anser vi att vi efter några få intervjuer kunde utläsa en mättnad, då många 

respondenter gav likartade svar och vi kunde urskilja vissa mönster ur dem. Att nå teoretisk mättnad 

betyder att intervjuaren tror sig fångat alla relevanta tankekategorier som täcker undersökningens 

område (Esaiasson m.fl. 2007, s. 309). Eftersom vi författare ganska tidigt märkte av en mättnad i 

vår insamlade data, så anser vi att kvaliteten på vår data var tillräckligt hög för att kunna genomföra 

studien. 
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6.3 Genomförande 
 

De respondenter som valdes ut till denna studie kontaktades inledningsvis via telefon eller 

mailkontakt. Respondenterna fick övergripande information (se bilaga 2) om studien och en 

förfrågan om intresse för deltagande fanns. Intervjuerna genomfördes till största del på 

respondenternas arbetsplats, i rum som låg avskilt från förskolornas avdelningar där intervjuerna 

kunde genomföras i en lugn miljö samt i största mån undvika störande moment. Två av intervjuerna 

skedde i respondenternas hem, då det passade dem bättre tidsmässigt och möjligheten att sitta på 

deras arbetsplats inte fanns. De pedagoger som medverkade fick i samband med intervjun skriva 

under en medgivandeblankett (se bilaga 3). Bell menar att detta är en viktig etisk princip för att 

säkerställa att respondenten är medveten om sina rättigheter (2006, s. 55). Respondenterna fick 

även information, både via informationsbrevet (se bilaga 2) och i samband med intervjun, att 

samtalet skulle spelas in. Bell nämner att det är viktigt att respondenterna i god tid innan intervjun 

får tid att reflektera, då det finns många som upplever det obehagligt att bli inspelad (2006, s. 165). 

Vi valde att göra intervjuerna tillsammans, där en av oss ställde frågor och den andra förde 

anteckningar, för att få så enhetliga intervjuer som möjligt, och för att minska risken för 

intervjuareffekter. Esaiasson m.fl. menar att de svar intervjuaren får kan bli olika beroende på vem 

som ställer frågorna (2007, s. 301). Därför ansåg vi att det var till fördel att utföra intervjuerna 

gemensamt, för att minska möjligheterna till att någon av oss påverkade respondenternas svar.  

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 
 

För att undersöka förskollärare och barnskötares syn på normkritisk pedagogik har vi valt en 

kvalitativ intervjumetod med komponenter av hermeneutisk metod. Dalen beskriver hermeneutisk 

metod som läran om tolkning, vilket skapar en vetenskaplig grund för den kvalitativa forskningens 

emfas på tolkning och förståelse. Centralt för denna metod är att tolka uttalande, genom att inrikta 

sig på ett djupare meningsinnehåll utöver det som endast uppfattas. Budskapet i det som sägs måste 

därför sättas in i ett sammanhang eller en helhet (2004, s. 18–19). Med hjälp av denna metod 

försöker vi tolka förskollärarnas och barnskötarnas beskrivningar för att få en närmare förståelse 

över hur de arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan. Med hermeneutisk metod tolkade vi 

den data som samlades in utifrån mönster som framkom i bearbetningen av det transkriberade 

materialet, för att kunna skapa mening i empirin samt kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Därmed görs vissa antaganden om hur vi kan tolka empirin. Tolkningen blir olika 

beroende på vad vi som forskare söker efter i en text (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 227. 

Intervjuerna analyserades därmed med hjälp av tematisk analys. Dalen (2007, s. 35–36) skriver att 

tematiska frågor är centralt i utarbetandet av en frågeguide. Av den orsaken ville vi arbeta fram 

frågor som skulle omfatta det område vi ville undersöka. Esaiasson m.fl. anser att intervjufrågorna 

i intervjuguiden ska vara lättförståeliga, korta och utan akademiskt språk, så att respondenten ska 

förstå frågorna som ställs (2007, s. 298). Samtliga intervjuer spelades in och anteckningar fördes. 

Bell (2006, s. 165) menar att inspelning av intervjuer bidrar till att kunna ägna sin fulla 

uppmärksamhet mot det respondenten säger. Ljudinspelningarna transkriberades sedan för att vi 

lättare skulle få översikt över det insamlade materialet, vilket Bell hävdar är nödvändigt för att 
intervjuerna ska kunna granskas (2006, s. 166).  
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6.5 Reliabilitet och validitet 

I vår studie har syftet varit att undersöka hur barnskötare och förskollärare arbetar med normkritisk 

pedagogik i förskolan. Detta har vi gjort genom samtalsintervjuer, där de medverkande 

respondenterna fick uttrycka sina personliga uppfattningar om hur de arbetar med ämnet. Vid 

intervjuerna ställde vi samma frågor till samtliga respondenter. Vi har således genomfört en 

respondentundersökning, vilket Esaiasson m.fl. beskriver som ett sätt för intervjuaren att hitta 

mönster i respondenternas uppfattningar om det område som ska undersökas. (2007, s.  258 & 291). 

Vi valde att inte skicka ut frågeguiden (se bilaga 1) i förväg till respondenterna. De risker som finns 

med vårt val av metod är dels att de som vi intervjuar inte vet vilka frågor som kommer innan de 

ställs, vilket gör att de får kort tid på sig att reflektera och fundera över sina svar. Det kan i sin tur 

innebära att deras svar blir ofullständiga i den meningen att de hade kunnat ge mer omfattande svar 

om de fått längre tid på sig att fundera över frågorna. Men om respondenterna hade tilldelats 

frågorna i förväg, fanns även risken att respondenternas svar på frågorna inte skulle vara helt 

sanningsenliga, då de vill framstå som bättre pedagoger, och därför korrigerar sina svar efter vad 

de tror att vi söker. I likhet med vårt resonemang, att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg, kan 

vi se att detta även är något som Kvale och Brinkmann belyser, där det framgår att det kan vara till 

intervjuarens fördel att inte lämna ut dessa frågor, då följdfrågor som kan uppstå under intervjuns 

gång inte kan formuleras i förväg (2014, s. 101). 

Reliabiliteten bearbetar forskningsresultatens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). I 

en kvalitativ undersökning anses reliabilitet av många forskare som ett mindre anpassat begrepp då 

det är svårare för en utomstående forskare att kontrollera metoder för insamling och analys av data 

på ett godtagbart sätt. Utifrån detta blir forskarens roll en avgörande faktor och skapas i samspel 

med respondenten och med hänsyn till den rådande situationen. Då den enskilde individen och de 

rådande omständigheterna förändras innebär det problem för en eftergranskning av resultatet 

(Dalen, 2007, s. 115–116). Intervjuarens tillförlitlighet diskuteras i relation till ledande frågor, där 

exempelvis intervjuaren kan ställa frågorna med olika formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s .263). Utifrån detta kan vi inte se hur vår studie skulle kunna omfattas av en hög reliabilitet.  

Validitet innebär att forskarens studie mäter det den säger att det ska mäta (Esaiasson m.fl., 2007, 

s. 63). Trots att alla respondenter fick besvara samma frågor skiljde de sig åt. Ibland krävdes 

omformulering av frågor samt att följdfrågorna kunde skilja sig åt beroende på respondenternas 

uppfattningar om den aktuella frågan, vilket kan leda till att trovärdigheten av studien inte går att 

säkerställa, då datan inte kan sen som enhetlig. Omständigheter som kan påverka respondenternas 

svar är tidigare eller rådande händelser i deras liv och vad de har för relation till ämnet (Bell, 2016, 

s.133).  

Vår analys utgår från en hermeneutisk tolkning. Efter transkriberingen har vi analyserat och tolkat 

empirin utifrån olika teman som växte fram under analysarbetet. Genom hermeneutiken kan vi som 

författare analysera våra intervjuer och förvandla intervjun från ljud till text. Detta hjälper oss, när 

vi analyserar, att bortse från intervjusituationens bakomliggande faktor (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 66 - 67). Syftet med en hermeneutisk tolkning är att förvärva en godtagbar och allmän förståelse 

av meningen i en text (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 66 - 67 & 194). I och med att denna studie 

bygger väldigt mycket på tolkningar av hur pedagogerna arbetar med normkritisk pedagogik och 

våra egna tolkningar av materialet måste vi därför dra slutsatsen att i vår studie finns det brister för 

att uppnå   kraven för att anses vara av a en hög validitet.  
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6.6 Etiska hänsynstaganden 

 
Vid insamling och hantering av denna studies empiri har vi förhållit oss till flertalet etiska 

hänsynstaganden. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer betonar fyra huvudkrav för 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

för att reducera möjligheter för missförstånd mellan intervjuare och respondenter (2002, s. 6). Efter 

första kontakten med respondenterna sändes ett informationsbrev (se bilaga 2) ut via mail, där vår 

studies syfte och övergripande information om vad intervjun skulle innebära. Vi informerade om 

deltagarnas rättigheter, att vid eventuellt deltagande i intervjun så skulle detta ske anonymt och att 

deltagandet kunde avbrytas vid vilken tidpunkt som helst om så önskades. Vi informerade även i 

informationsbrevet om hur insamlingen och hanteringen av datan skulle genomföras samt att den 

data som samlats in endast kommer användas i forskningssyfte. Innan intervjun genomfördes fick 

samtliga respondenter skriva under en medgivandeblankett (se bilaga 3), där respondenterna fick 

ytterligare information om deras rättigheter och studiens syfte. Utifrån dessa hänsynstaganden ser 

vi författare att vi handlat efter Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav i vår studie.  
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7. Resultat och analys av delstudie ett och två 
 

I följande avsnitt redogör vi för resultat och analys av de två delstudier vi genomfört. Empirin tar 

sin grund i våra tolkningar av respondenternas beskrivningar, gällande deras syn på att arbeta med 

normkritisk pedagogik i förskolan. Vi har valt att utesluta svar som inte var av relevans för denna 

studie, för att kunna svara mot vårt syfte och frågeställningar, hur förskollärare och barnskötare 

arbetar med normkritik i förskolans utbildning. I den första delen i detta avsnitt presenteras empiri 

från delstudie ett, där respondenterna består av åtta förskollärare. Delstudie två utgör den andra 

delen i avsnittet, där empirin utgår från fem barnskötare som respondenter. I båda delstudierna 

analyseras det empiriska materialet utifrån de teoretiska perspektiv som ingår i studien samt den 

tidigare forskning som presenterats., Utifrån de intervjufrågor som ställdes har vi har tolkat och sen 

skapat oss en förståelse av det insamlade materialet. Detta kan vi då koppla till den hermeneutiska 

tolkningen, där materialet har tolkats och därmed blivit den huvudsakliga analysmetoden.  

 

7.1 Delstudie ett - Förskollärares arbete med normkritisk pedagogik 
 

I detta avsnitt redogörs resultat och analys av delstudie ett, där intervjuerna är genomförda med 

förskollärare. Resultatet presenteras under skilda teman, som under analysarbetet visade sig vara 

av relevans då detta var det teman som växte fram som utmärkande i analysarbetet. Analysen 

framförs i anslutning till resultatens teman. I resultatet kommer citat från förskollärarna att 

användas för att kunna visa på tolkningarnas pålitlighet. Förskollärarna kommer benämnas som 

förskollärare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 samt 8 i citaten.  

 

7.1.1 Förskollärares uppfattningar om vad begreppet norm innebär 
 

Under intervjuerna fick förskollärarna beskriva deras uppfattningar om vad begreppet norm 

betyder.  Utifrån förskollärarnas svar, är min tolkning att de menar att normer är vanor, outtalade 

regler, vad som anses vara normalt och vad rätt och fel sätt att handla.  

 
Jag tänker att det innebär regler, kultur, norm är väl en outtalad regel, inte en lag men det är såhär vi 

gör.  exempelvis det är ju inte olagligt att nypa någon i armen men normen säger att man inte gör så. Det är 

outtalade bestämmelser (förskollärare 7, 2020).  

 

Ett flertal förskollärare säger att normer både är något som både är medvetet och omedvetet. De 

speglar även en bild av att man bibehåller vissa normer som egentligen inte skulle behöva hållas 

fast vid i förskolan eller samhället. 

 
[...] Norm det är någonting som är både medvetet och omedvetet tror jag. Att man ser skillnader och kanske 

tillskriver erfarenheter på saker som man egentligen inte skulle behöva (Förskollärare 8, 2020). 
 

En förskollärare beskriver vad hens uppfattning om vad normer är, och att det är något som kan 

tolkas som vidmakthållande: 

 
[...] En norm är väl någonting som man tycker på ett sätt det ska vara eller hur det ska gå till. Det är rådande 

normer, alltså såhär gör vi, för att, eller att det ska vara på det här sättet. Det är något som alltid sker som är 

orörbart (förskollärare 2, 2020). 
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Analys 
 

I resultatet beskriver en förskollärare att normer är något orörbart och som alltid sker, vare sig det 

är medvetet eller inte. I linje med detta, kan paralleller dras till det Ambjörnsson skriver om 

begreppet heteronormativitet, som bygger på lagar, institutioner, relationer, strukturer och 

handlingar, där endast ett sätt ses som det normala (2016, s. 47).  Utifrån resultatet ovan kan det 

tolkas som att vissa människor skulle kunna bli omedvetet uteslutna i delar av förskolans 

verksamhet, exempelvis utifrån ålder eller kön. I avsnittet tidigare forskning nämner Hellman att 

förskolans normer och rutiner många gånger ses som en självklarhet och ifrågasätts därför inte 

(2013, s. 55).  Markström nämner vidare att ålder är en viktig aspekt i pedagogers ögon för att ett 

barn ska falla inom normen som en “kompetent institutionsmedlem”, där de äldre barnen oftast ses 

som en mer kompetent institutionsmedlem för att de har vistats längre inom institutionen (2005, s. 

148). Utgår förskollärare endast från synen att “så här gör vi”, och ser normer som orörbar, hamnar 

förskolan som institution lätt i det som anses som heteronormativt, där det heteronorma fastställer 

vad som anses som normalt. Samhällets utveckling stannar upp för att det alltid har varit på ett visst 

sätt. Resultatet tolkas som att förskollärarna strukturerar förskolans verksamhet utifrån de vanor 

och outtalade regler, vilket är det som förskollärarna huvudsakligen beskriver att normer är. Även 

Markströms studie redovisar detta, som menar att människor strukturerar sin vardag genom normer 

och värderingar. Markström menar vidare att pedagoger måste utgå från att normer är 

förändringsbara, men att det tar tid att förändra dem (2005, s. 20). 

 

7.1.2 Förskollärares uppfattningar om vad normkritisk pedagogik är 
 

Förskollärarnas tankar om vad normkritisk pedagogik är, enligt min tolkning, att ifrågasätta 

befintliga normer som finns i förskolan som institution och i samhället. Men även att normkritisk 

pedagogik kan vara ett verktyg för att vända och vrida på normer, för att kunna utmana sig själv 

som pedagog och människa. I citatet nedan beskriver en förskollärare sin uppfattning om 

normkritisk pedagogik: 

 
[...] skulle jag vilja säga att det är för att man ska kunna se vad man gör och ifrågasätta varför man gör som man 

gör,  så att det finns ett syfte med det,  och att man utmanar sig själv i sina egna tankar (Förskollärare 4, 2020). 
 

Jag kan tyda i analysen att några förskollärare tycker att normkritisk pedagogik är ett svårt område 

att förstå och vad i deras pedagogiska arbete som omfattas av normkritik. De beskriver även ibland 

en rädsla och osäkerhet över vad som innefattas i normkritik.  

 
[...] Man måste vända och vrida på det och fundera på vad det kan vara för oss, jag tror att jättemånga blir rädda 

för det här ordet. Det blir man ju själv lite grann också. Men att det, bara det här med vad är en norm? Man 

kanske ska börja där (Förskollärare 2, 2020). 
 

Dock visar resultatet i huvudsak att förskollärarna har en tydlig definition om vad de anser är 

normkritisk pedagogik, och att de anser att reflektion mellan vuxna och mellan vuxna och barn är 

en avgörande komponent för att kunna ha en verksamhet där normer och regler utmanas och 
ifrågasätts, och att de ser vikten av att visa på olikheter som finns i samhället och ge barnen 

möjligheter till flera olika sätt att tänka om världen.  

 
[...] Jag som vuxen och som har varit med om massa olika saker har en hjälp med tanke på erfarenheter att visa 

barnen att det finns olika sätt att vara på och kan då guida de lite. Visa dem och ge dem möjligheter till olika 

saker på ett annat sätt än vad de hade kunnat själva [...] (Förskollärare 4, 2020). 
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I intervjuerna framkommer det även att de tycker att ansvaret mycket ligger på dem som 

förskollärare att reflektion och dialoger i verksamheten genomförs och att detta ska vara en del i 

utbildningen som ska ske kontinuerligt. 

 
 [...] Det tror jag är något som hela tiden ska vara fortlöpande. Då gäller det att man liksom uppmärksammar 

det och diskuterar (Förskollärare 6, 2020). 
 

Analys 
 

Att utmana och ifrågasätta normer, är det som förskollärarna beskriver i resultatet som normkritisk 

pedagogik. Förskollärarnas sätt att tänka och resonera i praktiken, kan tolkas i likhet med Hellmans 

sätt att referera till Butler, där det framgår att man inte bör befästa normer, utan att ifrågasätta vad 

man gör. Detta kan knytas till begreppet performativitet (Hellman, 2013, s. 32–33). Genom att 

ifrågasätta förskolans eller de vuxnas befintliga normer, blir det en performativ handling som 

påverkar barnet och den pedagogiska verksamheten. Genom att ifrågasätta varför man gör på ett 

visst sätt, sätts också ett antal sociala och psykologiska processer igång (Ambjörnsson, 2016, s. 

112–113). I Markströms studie framgår, som tidigare nämnt, att det finns normer och traditioner i 

förskolan som pedagogerna uppmanas att följa och därmed skapa och återskapa föreställningar och 

sociala ordningar (2005, s. 209). Ifrågasätts inte det som ses som “vanligt” i verksamheten, blir det 

svårt för förskollärarna att ha ett reflekterande förhållningssätt, där reflektion kan ske över varför 

saker är på ett visst sätt eller bör vara. Genom att ifrågasätta, utmanar förskolläraren sig själv och 

sina handlingar samt att de konstruerar förskolans sociala värld utifrån vad de uppfattar vad normer 

är och hur de kan utmanas (Markström, 2005, s. 208–210). 

 

7.1.3 Förskollärares uppfattningar om bemötande som en del i deras normkritiska förhållningssätt 

 

Under intervjuerna ställde vi frågor om vad som är viktigt för dem i sitt bemötande gentemot barn. 

Alla intervjuade förskollärare tycker att vara lugn, lyhörd och att lyssna till barnen och vara tydlig 

i kommunikationen med barnen, är det viktigaste när man bemöter ett barn i förskolan.  

 
[...] att vara lyhörd, att lyssna, att försöka tolka och förstå. Att lyssna in vad de (barnen), att vara flexibel…att 

vara tydlig (förskollärare 2, 2020). 
 

Även denna förskollärare belyser vikten av att vara tydlig, lugn och lyssna till barnen när de 

bemöter dem: 

 
Att jag är lugn, vänlig och inlyssnande och tydlig (Förskollärare 7, 2020). 

 

Att vara lyhörd och visa intresse för barnen är något som genomsyrar förskollärarnas beskrivningar 

om vad som är viktigt i sitt bemötande gentemot barn. De vill skapa en trygg tillvaro där de vill 

synliggöra barnen som individer och bygga relationer till barnen, så de kan få en inblick i barnens 

livsvärld och visa sig positiva till deras intressen och erfarenheter. 

 
Jag tycker det är viktigt att jag skapar trygga barn som litar på mig och vet att allting går att fråga om och dem 

vet att jag ställer upp, jag tröstar jag hjälper, ingenting är liksom omöjligt. Jag vill att de ska se mig som en 

kompetent trygg pedagog som också är rolig, men också ska veta att det jag säger är inget jag hittar på utan jag 

kan motivera allting som jag säger [...] (Förskollärare 6, 2020).  
 

Förskollärarna uttrycker att de vill visa för barnen att de är kompetenta pedagoger som ställer upp 

för barnen i alla situationer som kan utspela sig i förskolan och barnen kan förlita sig på dem som 
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pedagoger, att det de säger och förmedlar till barnen är något de kan ha förtroende för. Men min 

tolkning av förskollärarnas tankar är även att de genom ett sådant bemötande vill visa, genom 

lyssnande och skapande av goda relationer till barnen, att ingenting är omöjligt.   

 

 

Analys 
 

Att vara lugn och inlyssnande är något som förskollärarna nämner i resultatet, och går i linje med 

Klara Dolks studie, där det framgår att pedagoger bland annat känner att de har förväntningar på 

sig från samhället om att de ska vara inlyssnande och respektfulla samtidigt som de inte ska vara 

auktoritära mot barnen i förskolan (Dolk, 2013, s. 194).  I resultatet nämner förskollärare 6 att “det 

jag säger är inget jag hittar på utan jag kan motivera allting som jag säger”. Det kan dock finnas 

svårigheter med att en förskollärare menar att den kan motivera allt som hen säger, då det ofta sägs 

mycket till barn i stundens hetta och kan därefter behövas reflekteras över vad som egentligen sades 

till barnet. Utifrån det resultatet kan jag se ett samband till det teoretiska begreppet performativitet. 

Detta utefter Ambjörnssons (2016, s. 112) mening, om att språket har en verbal betydelse och där 

språket kan ses som en aktiv handling för att forma vår verklighetsbild. Att kunna motivera vad 

man säger och varför man säger något behöver inte innebära en allomfattande sanning, då en 

tolkning på vad sanning innebär ter sig olika från individ till individ (Ambjörnsson, 2016, s. 112). 

I vissa fall när en individ inte kan motivera varför den säger som de gör, förlitar man vanligtvis sig 

till att säga att något sker för att det alltid har varit så. Detta kan ses utifrån begreppet 

intersektionalitet, där normer lyfts som något som ter sig olika beroende på vart i det 

sociala landskapet en människa befinner sig. Beroende på vart i samhället du som individ befinner 

dig, så samspelar samhällets normer genom att förstärka eller försvaga något, då människor 

befinner sig i olika skärningspunkter i förhållande till normer som exempelvis genus, klass och 

etnicitet (Ahrne, 2016, s. 181 & Brade m.fl., 2008, s. 194). Förskollärarna utövar på så sätt sin makt 

på barnen då hen anser att det hen säger inte hittas på och att allt som sägs inbringar en sanning. 

Genom att uttrycka sig på detta sätt bibehåller förskollärarna en maktrelation mellan dem och 

barnen, där de indirekt styr barnen och sig själv genom sina yttranden. Hellman nämner detta i sin 

avhandling. Hon menar att normer och maktrelationer är förhandlingsbara, på så sätt att 

förhandlingen sker i de sociala relationerna som förskolebarnen och pedagogerna tillsammans 

bildar (2013, s. 30).  

 

7.1.4 Förskollärares uppfattningar om tillfällen där de bemöter barn olika 
 

Vid en fråga om förskollärarna någon gång uppmärksammat att de bemött barn olika i 

verksamheten, svarade många att de var osäkra på om de gjort det vid något tillfälle. En 

förskollärare nämner, enligt min tolkning, att hon är medveten om att hen behandlat pojkar och 

flickor olika, och menar att hon tänker mycket på hur hen ska utveckla sitt bemötande mot barnen 

efter detta skett: 

 
Ja även fast man tänker och har tankar med att pojkar och flickor...så man få ju tänka till och på det sättet att 

man tänker till så blir det ett bättre bemötande (förskollärare 3, 2020). 
 

Ytterligare en förskollärare berättar att hen bemött barn olika utifrån barnets kön: 

 
[...] Vi har så snedfördelat i vår grupp, så att det är...vi har så få flickor, vilket gör att vi ger flickorna all den 

tid, så att pojkarna ibland...alltså det blir ibland tvärtom mot vad man kanske tänker. Bara för att vi har så få 

flickor så känner vi ibland att de kommer, kommer en av de här få tjejerna, så nästan släpper vi killarna bara 

för att. Så det håller vi på att uppmärksamma om det är så (förskollärare 2, 2020). 
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Utifrån från de två citaten ovan och vad andra intervjuade förskollärare skildrar i sina svar, är min 

tolkning att det ofta förekommer att barn bemöts olika beroende på om de är pojke eller flicka, men 

att de säger sig vara medvetna om detta, exempelvis förskollärare 2 som berättar att de ska filma 

sig själva för att uppmärksamma hur hen och de andra pedagogerna som arbetar på den aktuella 

förskolan bemöter pojkar och flickor i olika situationer.  

 

Flera förskollärare betonade att de behandlar barn olika efter vilka behov de har som individer, 

exempelvis berättar två förskollärare att när det finns barn med olika funktionsvariationer att man 

behöver behandla dem olika för att kunna tillgodose dessa barns behov: 

 
[...] Alltså olika skulle kunna va att man ... jag har arbetat med barn som haft olika diagnoser, t.ex. downs 

syndrom och så, och då blir det att man bemöter de olika för att jag måste, men att man försöker med det här 

med att det ska vara olikheter, just för att de ska ha samma möjligheter, man bemöter ju dem olika, men att man 

inte diskriminerar eller nedvärderar dem…det är viktigt (förskollärare 1, 2020). 
 

Även denna förskollärare menar att barn som har någon form av funktionsvariation behöver 

bemötas på ett annat vis än de barn som inte har denna “problematik”: 

 
Alltså framförallt om vi har ett barn med funktionshinder så tar man upp det med barnen, hur de är och hur man 

kan hjälpa dem. Och varför man kanske har vissa saker högt upp så att andra får fråga efter dem och det är ju 

naturligtvis lättare om man har ett fysiskt funktionshinder så att det syns tydligt att liksom “Kalle sitter i rullstol 

och han når inte, det är ju svårare när det är andra former av neurofunktioner” (Förskollärare 8, 2020). 
 

Jag tolkar dessa förskollärares svar som att de tycker att det är svårare att inkludera barn med 

funktionsvariationer i verksamheten, och att variationer inom fältet neurofunktioner är ännu svårare 

att förmedla till de andra barnen, att just det barnet behöver ett annat bemötande än någon som inte 

har detta behov, men att samtliga förskollärare anser att alla barn måste bemötas olika efter de 

omständigheter som råder i barngruppen och att genom att behandla barnen efter dessa 

omständigheter så ska bemötandet gentemot barnen bli så likvärdigt som möjligt.  

 

Analys 
 

Det som beskrivs i resultatet av förskollärare 2 överensstämmer med Hylands artikel, där det förstås 

att pedagogerna i studien reflekterar över och hur deras undervisningsmetoder stödjer vissa sociala 

grupper och skapar nackdelar för andra. Vidare skriver Hyland att pedagoger behöver 

medvetandegöra ojämlikheter för att kunna arbeta med dem (2010, s. 83). Även i Klara Dolks 

studie framgår det att pedagogerna inte vill bemöta barnen utifrån könsstereotyper (2013, s. 46). 

Vidare lyfter Dolk forskaren MacNaughton som säger att det är viktigt att pedagoger diskuterar 

saker som har med stereotyper och sociala orättvisor med barnen för att tillsammans skapa verktyg 

för att hantera dem på (2013, s. 145). Detta framkommer även i resultatet, där förskollärare 

beskriver deras diskuterar kring olika typer av funktionsvariationer, och hur det kan finnas 

svårigheter med att tala med barnen om detta beroende på vilken funktionsvariation det handlar 

om. Dock framgår det i resultatet att man endast diskuterar kring funktionsvariationer när det finns 

ett barn med funktionsvariation i förskolan. Vilket innebär att när det inte finns ett barn med 

funktionsvariation i förskolan diskuteras detta inte med barnen, och det leder då till att barnen inte 

får möjligheter till olika verktyg som skulle kunna komma till användning senare i livet. Resultatet 

kan knyta an till studiens teori, queerteorin. Där syftet är att utmana och förändra normer, och 

queertänkandet kan användas för att ifrågasätta innebörden av funktionsvariation (Sörensdotter, 

2010, s. 135). Utefter vad förskollärarna säger finns det tendenser till att detta uteblir om det inte 

diskuteras om det i undervisningen.  
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7.1.5 Förskollärares beskrivningar av deras arbete med normkritisk pedagogik 
 

Arbetet med normkritisk pedagogik i förskolan är något som sker kontinuerligt och till stor del i 

vardagsmoment, enligt min tolkning av de intervjuade förskollärarnas beskrivningar. När 

förskollärare utformar planerad undervisning där syftet är att utveckla barns normkritiska tänk, så 

arbetar samtliga förskollärare med litteratur, dramatiseringar av olika slag samt att de nämner 

samlingar som en viktig del i deras normkritiska arbete med barnen. Jag förstår det som att det är 

just under samlingar som förskollärare huvudsakligen utför sitt normkritiska arbete, och enligt min 

tolkning tycker respondenterna att det är lättare att arbeta med normkritisk pedagogik när alla barn 

är samlade samtidigt, och att genom att hela barngruppen får delta under samma 

undervisningstillfälle, blir det på så sätt en försäkran för förskollärarna att alla barn får samma 

möjligheter till dialoger och reflektioner om de normer som ingår i förskolan och samhällets 

kontexter. Jag tolkar det även som att samlingar är ett verktyg som förskollärarna använder för att 

diskutera med barnen om något uppstått i barngruppen under dagen, som ett tillfälle att skapa ett 

gott klimat i verksamheten, men även en plats där barn och vuxna får möjligheter till att ventilera 

tankar och erfarenheter tillsammans.  

 
[...] Har samlingar, mycket värdegrundssamlingar och då kan det vara allt möjligt som tas upp. Hur man är en 

snäll kompis. Jag tycker inte om att placera ut idéer om att det finns olikheter. Vi har inte samlingar som att 

tjejer är lika bra som killar, för det säger jag ju inte. Utan det är mer om jag hör att det är något i gruppen då tar 

vi en samling om det och sen frågar jag vad de tycker om det här? och så tar jag några exempel, eller så har vi 

små teatrar där vi hela tiden frågar barnen så att de är med på vad som händer och att de får ett annat perspektiv. 

Mycket diskussioner (Förskollärare 4, 2020).  
 

Att ha ett reflekterande förhållningssätt beskriver även denna förskollärare som en viktig del i hens 

arbete: 

 
[...] man måste alltid förstå varför man gör saker. Både barn och, och vuxna för att det ska få en mening. Så det 

är ju de, de är ju det vi strävar mot. Att dem, att dem inte bara gör automatiserade saker utan man också vet 

varför. Men det är ju en process som är olika för alla [...] (Förskollärare 7, 2020).  
 

Som nämns ovan så nämns dramatisering som ett arbetssätt i förskollärarnas arbete med 

normkritisk pedagogik. I min tolkning av intervjutranskriptet, är teater och dramatiseringar med 

barnen ett komplement till de verbala reflektioner som förekommer i samlingens undervisning. 

Förskolläraren i citatet nedan nämner även att normkritiskt arbete huvudsakligen sker genom lek 

på hens förskola, vilket även andra förskollärare beskriver. Min tolkning är att förskollärares arbete 

med normkritisk pedagogik sker både genom språklig diskussion och att barnen genom lek får 

agera ut, utmana och ifrågasätta normer. 

 
Man kan dramatisera, med de äldre barnen framför allt. Visa, det är ju en sak att prata. Man leker, det är ju så 

mycket mer. Så att vi leker både med barnen eller ger dem en lek som de kan vidareutveckla och sen även det 

här med sångerna och att man vänder och pratar mycket om hen nu, men barnen vet inte vad hen är om vi inte 

förklarar. Så det är viktigt att både förklara och försöka förstå vad de förstår och vad de vill veta samtidigt som 

man ska följa barnens intresse” (Förskollärare 1, 2020).  

 

Flera förskollärare nämner att det finns saker som kan påverka till vilken omfattning de kan arbeta 

med normkritisk pedagogik i utbildningen. Många av de intervjuade förskollärarna menar att både 

kollegor de själva kan påverka hur det normkritiska arbetet ser ut och utvecklas i förskolan: 
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Det beror nog på väldigt vilka kollegor man har, hur pass kritisk man är och hur kritisk man törs vara mot sig 

själv och mot verksamheten, och hur kritisk man törs vara mot det man faktiskt ansvarar och står för. Att det 

inte behöver vara fel, det är ju väldigt bra, det är väldigt positivt att våga ifrågasätta sin egen verksamhet, men 

alla törs inte det. Eller så förstår kanske inte alla heller att man ska göra det [...] (förskollärare 2, 2020).   

 

I citatet ovan säger förskolläraren, enligt min tolkning, att de kollegor man har, kan vara avgörande 

för hur mycket man kan arbeta normkritiskt i förskolan samt att många tycker att det är svårt, och 

ibland inte vågar, granska sitt eget och sina kollegors arbete. Men att det ändå ses som något positivt 

och nödvändigt att kunna ha de förutsättningar som gör det möjligt att granska och ifrågasätta det 

som sker i förskolans verksamhet, då det är pedagogernas ansvar att utveckla en utbildning som är 

i linje med förskolans läroplan.  

 

Analys  
 

I läroplan för förskolan (Lpfö18, s. 5) framgår det vilka värden som ska genomsyra förskolans 

verksamhet. Det framgår även att förskolan ska påverka och aktivt stimulera barn att utveckla en 

förståelse för samhällets syn på demokratiska värderingar. I resultatet framgår det att förskollärare 

inte tycker om att placera ut idéer om att det finns olikheter i samhället. Utifrån vad som framgår i 

läroplanen blir förskollärarnas sätt att resonera ett felaktigt handlande. Detta då de inte tar upp 

frågor kring värderingar och värdegrund om inte barnen nämner det själva. Enligt förskolans 

läroplan bygger värdegrundsfrågorna på en idé att vuxna ska kunna överföra “goda” värden till 

barn för att de sen ska kunna agera på ett jämlikt, jämställt och demokratiskt sätt (Dolk, 2013, s. 

14–15).  Dolk nämner vidare att det som är grundläggande i de samhälleliga värden som ska 

överföras från en vuxen till ett barn ofta bygger på ett traditionellt sätt att se på kunskap, och kan 

därmed ses som att barn inte ges möjligheten att delta i frågor som rör makt och ojämlikhet (2013, 

s. 141). Bromseth skriver att det i normkritiska processer är viktigt att se till sig själv och sina egna 

attityder och praktiker samt se kritiskt på sig själv och sina handlingar (2010, s. 49). Detta är något 

som förskollärare 7 beskriver då hen säger att “man måste alltid förstå varför man gör saker. Både 

barn och, och vuxna för att det ska få en mening.” Även Rosén belyser att det i normkritiskt 

pedagogiskt arbete är viktigt med kunskap om hur normativitet skapas. Den kunskapen är 

nödvändig för att undvika skillnadsskapande praktiker, och för att kunna undvika detta så krävs 

ständig självreflektion och kunskap kring makt, diskriminering och normer, för att möjliggöra 

synliggörandet av samhällets normer (Rosén, 2010, s. 71). Genom att ta hänsyn till sina 

“ryggsäckar”, som kan ses som förskollärarnas tolkning av begreppet habitus, och tänka på vad 

som sägs och varför det sägs så kan förskollärarna motverka heteronormativitet, då de ifrågasätter 

sina handlingar (Bromseth, 2013, s. 29–31). När barn genom planerad och spontan undervisning 

får möjligheter att utmana och ifrågasätta normer, kan barn “göra” egna normer eller bredda den 

befintliga normen, vilket kan kopplas till det teoretiska begreppet performativitet. Detta 

överensstämmer med Butlers tolkning av begreppet där det framgår att när barn rekonstruerar och 

breddar normer, utmanar de den maktstruktur som normen innefattar (2005, s. 100). 
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7.1.6 Hur förskollärare upplever sin roll i att påverka barns syn på normer 
 

Utifrån förskollärarnas svar på frågan hur förskollärare upplever att de kan påverka barns syn på 

normer framkommer det, utifrån min mening, att samtliga förskollärare tycker att de har stora 

möjligheter att påverka vilka normer barn i framtiden kommer att se de rätta att leva efter, både 

den aktuella förskolans kulturella normer och i deras liv i stort. Förskolläraren i citatet nedan tror 

rentav att förskolans pedagoger kan ha större förutsättningar till att påverka hur barnen kommer se 

på vissa normer och regler, än vad barnens vårdnadshavare har.  

 
[...] Jag tror att den är stor. Jag tror att vi som jobbar i förskolan, att vi betyder mycket för barnen. För man hör 

ju sen att de går hem till sina föräldrar och talar om vad som är rätt och fel, och att “så får man inte göra”.. så 

att jag tror att vi betyder, jag tror att det är lättare för oss att sätta normer än kanske föräldrarna (Förskollärare 

6, 2020).  
 

Det är inte endast genom språket som förskollärarna kan påverka barnens syn på normer. Flera av 

förskollärarna menar att deras handlingar och kroppsspråk i samband med vad de säger verbalt 

också påverkar barnens inställning till samhällets eller förskolans normer. Min tolkning är att 

beroende på hur förskolläraren handlar och använder sitt kroppsspråk, förmedlar de vilka normer 

och regler som ses som önskvärda eller icke önskvärda att följa.  

 
Jag tror att vi har stor betydelse här. Vad vi säger och vad vi gör, och hur tonfallet låter och kroppen. Det är inte 

bara hur vi pratar utan hela kroppen spelar in [...] (förskollärare 3, 2020). 
 

Min tolkning är att alla förskollärare anser att det viktigaste är att vara en god förebild för barnen, 

och de hänvisar till att det är en stor del i deras uppdrag, att i linje med läroplanen, bidra till att 

barnen blir demokratiska samhällsmedborgare. Att följa förskolans läroplan, är enligt min tolkning, 

det förskollärarna lutar sig mot. Att kunna referera till läroplanen och det som omfattas av den blir 

en trygghet. Genom att ha vetskap om att det de gör, säger och förmedlar till barnen kan kopplas 

till deras pedagogiska uppdrag, kan tolkas som en indirekt bekräftelse på att det de gör är korrekta 

handlingar utifrån samhällets syn.  

 
[...] alltså jag tycker det är mycket som är viktigt, men framför allt att jag ska vara medveten om min ryggsäck 

jag har med mig och vilka värderingar och upplevelser jag varit med om och samtidigt vara dagsaktuell, ha koll 

på vad som händer i världen, och jag ska stötta barnen till och bli världsmedborgare. Så det som är viktigt för 

mig är det här med positivitet mot varandra. Alltså jag tänker såhär: läroplanen, vi jobbar efter den, så egentligen 

allt som står där, men att man själv är liksom en förebild (förskollärare 1, 2020). 
 

Avslutningsvis så ser jag när jag tolkar förskollärarnas beskrivningar att kunna påverka barns 

synsätt på normer. Det är en uppgift som de ser på positivt, att de tillsammans med vårdnadshavare 

får möjligheter att utveckla hur barnens seende på samhället blir. Men de påpekar även att med 

dessa möjligheter följer ett stort ansvar, och att deras förhållningssätt gentemot normer samt vad 

de erbjuder för verksamhet påverkar utgången av barnens sätt att se på samhället: 

 
Ja det är ju vad jag erbjuder för någonting och mitt förhållningssätt och vad vi erbjuder för material, vad vi 

erbjuder för verksamhet. Det är ju liksom vad vi erbjuder för vardag i förskolan. Så visst kan jag påverka det. 

Jag kan påverka det ruskigt mycket (förskollärare 2, 2020).  
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Analys 
 

I resultatet berättar förskollärare 6 att det som pedagog kan vara lättare att sätta normer än vad det 

kanske är för vårdnadshavare. Detta utifrån att förskolan ses som en viktig arena för att skapa och 

återskapa normer i allmänhet, såväl bra som dåliga normer (Bromseth, 2010, s. 29).  En pedagog 

bör vara reflekterande kring vad och hur något sägs och vilka normer som förmedlas genom detta. 

Det framkommer också i resultatet att det ses som viktigt att förskollärarna är medvetna om sitt 

habitus och sina tidigare erfarenheter. Enligt Markström blir förskolan en samhällsfråga där normen 

är att barnet ska gå i förskolan. Utifrån detta blir förskolan en normförmedlande praktik där de som 

är verksamma i förskolan påverkar vilka normer och traditioner som ska förmedlas till barnen samt 

de maktrelationer som existerar inom institutionen (2005, s. 183 & 201). Med förskollärare 2 

beskrivning av sin roll att kunna påverka barns syn på normer, anknyter till begreppet 

performativitet, då själva handlandet inom institutionen påverkar barnen genom olika sociala 

processer. I detta fall menar jag att när något upprepas om och om igen får det en betydelsebärande 

handling. Något som barnen blir vana vid och förutsätter att det sker dagligen i verksamheten 

(Hellman, 2013, s 32–33).   

 

  

7.1.7 Förskollärares uppfattningar om när barn gör motstånd  
 

När förskollärarna fick delge sina upplevelser kring när barn gjort motstånd mot förskolans normer 

och regler, framgick det att samtliga förskollärare upplever att barn ofta på något sätt gör motstånd, 

både i vardagliga rutiner och i de planerade aktiviteterna. 

 
Ja varje dag, det gör de hela tiden. Vi är väldigt flexibla, man behöver inte vara med om man inte vill utan de 

kommer när de vill själva. Vi tänker mycket att det ska smitta, att de ska smittas av varandra och förr eller 

senare så kommer de [...] (förskollärare 2, 2020).  

 

Så här säger en annan förskollärare: 

 
Jo men det är en del, att de säger “nej vi vill inte” eller “vi tänker inte lyssna på dig”. Det är en del av barns 

utveckling att säga emot och bestämma själva. Så tycker jag med barn .. att jag är inte deras makthavare och så 

ska jag bestämma, utan jag försöker ibland vara med barnen och så. Jag tänker att allt det här med om och lär 

sig och ser, det försöker de ju få utlopp för på alla olika sätt. Oftast blir det i leken (förskollärare 1, 2020).  
 

Min tolkning är att förskollärarna i studien inte alltid ser barns motstånd som något negativt, att det 

är en del av deras sätt att utvecklas som individer och att de skapar nya kunskaper och erfarenheter 

genom sina motståndshandlingar. Flexibilitet hos pedagogerna själva och att barnen ska smitta 

varandra till att vilja delta i aktiviteter är en strategi som flera förskollärare beskriver när de bemöts 

av motstånd från barnen. Men det finns motstånd som inte ses som acceptabelt av förskollärarna. 

Fysiskt våld, hån och svordomar är exempel på motstånd som inte accepteras i förskolan. En 

förskollärare berättar om att dessa motstånd dock kan ske förhållandevis ofta trots pedagogernas 

regler och normer som indikerar på att detta är beteenden som betraktas som negativa i förskolan 

och samhället: 

 
[...] De skrattar åt en, de vänder sig om och springer, de kastar saker på en, de kan svära åt en (Förskollärare 5, 

2020). 
 

Jag tolkar det som att det finns motstånd från barn som ses både som önskvärt, där barnen kan 

utvecklas som person, men att det även finns motstånd som förskollärarna inte godtar, och att denna 

sortens motstånd behöver motarbetas. Ibland kan motstånd ske i samband med när barn ska lämnas 
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på förskolan, vilket ses som något problematiskt utifrån förskollärarnas beskrivningar. Min 

tolkning är att förskollärarna är väldigt måna om att alla barn ska vilja komma till förskolan och 

trivas i verksamheten, och när barn ibland uttrycker motsatsen till detta, blir det ett motstånd mot 

en befintlig norm i förskolan som institution. Citatet nedan visar på ett exempel på när ett barn inte 

ville bli lämnad i förskolan och att förskolläraren inte tyckte att det var bra: 

 
[...] Ett exempel idag, så var det två barn som vägrade släppa sina föräldrar, och man får bryta loss dem nästan. 

Jag menar det kanske inte är så bra men ändå så behöver det göras, och jag känner att jag kan göra det för jag, 

barnen känner mig [...] (Förskollärare 7, 2020).  

 

Analys 

 

Samtliga förskollärare i resultatet bekräftar bilden som Dolk förmedlar i sin avhandling om att barn 

ofta gör motstånd i verksamheten, både mot den planerade undervisningen och mot de vuxna själva 

(2013, s. 81). Markström tar upp att barn kan ses som bråkiga om de exempelvis har svårt att 

separeras från vårdnadshavare. Markströms mening bekräftas av förskollärare 7 då hen nämner det 

som ett exempel på motstånd (2005, s. 164). Vidare skriver Dolk att barn gör motstånd på olika 

sätt gentemot de vuxnas regler i förskolan. Hon tar även upp kollektivt motstånd som syftar till att 

barn tillsammans visar motstånd och därmed kan använda sig av olika medel för att störa 

exempelvis en aktivitet eller en lek. Detta genom att vara högljudda och arga, barnen visar detta 

både verbalt och kroppsligt att de exempelvis inte vill delta i aktiviteten (2013, s. 184–185). Dessa 

typer av motstånd är något som framgår i citatet där förskollärare 5 nämner att barnen visar 

motstånd genom att håna och genom fysiska ageranden. I resultatet framkommer det att 

förskollärarna ser sig själva som väldigt flexibla i sin verksamhet och att barn som inte vill vara 

med i en viss aktivitet inte tvingas till detta, utan de får komma när de själva vill. Här kan vi se att 

de barn som gör motstånd genom att inte vara med i aktiviteten på så vis påverkar hur verksamheten 

bedrivs, och får den att bedrivas på deras villkor. Dolk belyser detta när hon skriver att motståndet 

endast tenderar att fungera för de barn som gör motståndet och inte för hela barngruppen (2013, s. 

188). Utifrån ett intersektionellt synsätt kan man se hur olika former av makt kan agera samtidigt 

detta kan jag då tolka som när förskolläraren har makten att acceptera vad som anses som rätt och 

fel sorts motstånd. Maktrelationen skapas i förhållande till vad förskolläraren anser är rätt eller fel 

sorts motstånd och barnens motstånd blir därmed beroende av de vuxnas syn på motstånd mot 

förskolans normer och regler. I vissa fall går det att urskilja hur olika maktrelationer ställs mot 

varandra och på så sätt skapas fler möjliga konstellationer av förhållanden mellan bland annat 

könsordningar och ålder. I samband med detta visar resultatet att barnen försöker utmana de 

rådande maktrelationer som finns i förskolan, men även de maktrelationer som finns mellan barnen 

och pedagogerna. Min tolkning av barn som gör motstånd i denna mening blir då att barnen strävar 

efter förändring, något som återigen kan ses utifrån begreppet intersektionalitet som  (Ahrne, 2016, 

s. 194).  
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7.1.8 Sammanfattning av analyser 
 

Utifrån analyserna kan jag se hur förskollärarna på liknande vis arbetar med normkritisk pedagogik 

i förskolan, det framgår från samtliga att de anser att de har en stor påverkan på barnens framtida 

syn på samhällets normer och värden (Markström, 2005, s. 183). Det framgår även att de inte ser 

främmande på att barn väljer att göra motstånd mot de befintliga förväntningar de har i förskolan 

samt förskolans normer och regler (Markström 2005, s. 148). Men jag kan dessutom se hur 

förskollärarna är öppna för viss förhandling av de normer och regler som de vuxna satt upp. Det 

går att tolka förskollärarnas yttranden som att de är reflekterande i sitt arbete med barnen och hur 

de kommunicerar med kollegor (Hyland, 2010, s. 83). I förskollärarnas förhållningssätt kan jag se 

att samtliga använder sig av sina egna erfarenheter och kunskaper för att kunna utforma en jämlik 

undervisning. Jag kan se hur de teoretiska begreppen kommer till uttryck inom olika delar. 

Performativitet kan ses tydligt utifrån resultat del 7.1.2 samt 7.1.3 där jag kan tolka vikten av hur 

det verbala språkets betydelse kan ses som en handling för att forma vår verklighet, jag tolkar det 

även som att när barnen gör motstånd så ifrågasätter de befintliga normer och regler som de vuxna 

har satt upp vilket påverkar både barnen och den pedagogiska verksamheten (Ambjörnsson, 2016, 

s. 112–113). Jag kan se att begreppet intersektionalitet framkommer i flera av analyserna men jag 

kan se att det framkommer tydligast i analysdel 7.1.3 där det tydligt framkommer att begreppet ter 

sig olika beroende på hur olika maktrelationer samspelar med varandra genom att förstärka eller 

försvaga (Ahrne, 2016 s. 18). Ett exempel är när en förskollärare påstår att det hen säger är sanning. 

Detta tolkar jag som ett sätt att bibehålla sin makt över barnen, något som jag kan koppla till över 

- och underordning, då förskolläraren ser fördelar med att den sociala skiktningen mellan barn och 

vuxen bevaras (Ahrne, 2016 s. 185). Sammanfattningsvis kan jag tolka begreppet 

heteronormativitet som något som konstrueras genom lagar, handlingar, relationer och 

institutioner, där det endast är ett sätt att leva  framstår som normalt, exempelvis när en förskollärare 

nämner att normer är något som är orörbart och något som alltid sker vare sig man är medveten om 

det eller ej och kan påverka barnens möjligheter till deltagande i förskolans undervisning på grund 

av exempelvis ålder, kön eller etnicitet (Ambjörnsson, 2016, s. 47).  
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7.2 Delstudie två - Barnskötares arbete med normkritisk pedagogik 
 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys av delstudie två, av intervjuerna som genomfördes 

med barnskötare. Resultat och analys kommer, liknande delstudie ett, att presenteras under olika 

teman, där även här analys redovisas i direkt anslutning till resultatet. Citat från barnskötarna 

kommer att användas för att öka trovärdigheten på tolkningarna av barnskötarnas beskrivningar. 

Barnskötarna kommer att benämnas som Barnskötare 1, 2, 3, 4 och 5 i citaten.  

 

7.2.1 Barnskötares uppfattningar om vad begreppet norm innebär 
 

Vid intervjuerna med barnskötarna, ställdes frågan om vad begreppet norm innebär för dem.  

Jag tolkar barnskötarnas beskrivningar som att de tycker att normer är det som anses vara rätt och 

fel i olika sammanhang, och något som de flesta människor gör och upprätthåller i förskolan eller 

samhället.  

 
Det är väl det som liksom...det är väl det som är vanligt, det vanligaste man gör. Ja med det som alla tycker är, 

det som är normalt. Det är därför det är bra med lite kritiskt tänkande [..] (Barnskötare 5, 2020).  
 

Det framkommer även att barnskötarna associerar normer till det som är vanligt och normalt 

beteende utifrån majoritetens tyckande. Enligt min tolkning ser de normer som handlingar, 

exempelvis hur man är mot andra, att kunna vara en bra kompis eller en bra människa. Barnskötaren 

i citatet nedan beskriver hennes syn på vad normer är: 

 
[...] Alltså lite såhär rätt och fel och rätt värderingar. Jag tänker alltid det i kombination med värden. Men jag 

tycker väl att det handlar om hur man är en bra människa, bra kompis, man delar med sig, man låter alla vara 

med. Man lyssnar, man är uppmärksam på de man har kring sig, man bryr sig om de runt sig (barnskötare 2, 

2020). 
 

Enligt mina uppfattningar från intervjuerna, så anser de flesta av barnskötarna att normer är något 

som kan och ska ändras med tiden. Dock fanns det några som tyckte att de normer som finns i 

förskolan och samhället ska vara bestående, att de normer som finns, ska fortsätta att se ut och vara 

som de alltid varit: 

 
[...] Nä men alltså grundläggande rätt och fel, det tycker jag väl aldrig egentligen ska förändras. Ja det .. alltså 

när man själv gick i skolan, var du inte tyst så fick du gå ut, för du störde. Så är det inte längre, borde vara, för 

det kommer gå käpprätt åt skogen så småningom. Så att alla de här grundläggande sakerna tycker jag, det är 

självklara saker [...] (Barnskötare, 1, 2020). 
 

Analys 
 

Utifrån resultatet kan barnskötare 1 yttrande visa på ett synsätt som kan relateras till det begreppet 

intersektionalitet, där barnskötaren vill behålla de befintliga maktrelationer som finns i samhället 

och inte främja förändring (Brade m.fl., 2008, s. 194). Hen anser att de normer som dagens samhälle 

utvecklar medverkar till ett försämrat samhälle. Enligt hen kommer detta sluta med att samhället 
kommer att gå “käpprätt åt skogen” Hen anser vidare att de grundläggande saker som ses som rätt 

och fel är beständigt och därav inte förändringsbara. Resultatet kan ses utifrån att en stereotyp 

upprätthålls, där förändring inte ses som mottagligt samt att ett synsätt där förändring kan medverka 

till positiva utgångar, och kan hjälpa barnen senare i livet ute i samhället, inte finns. Detta kan 

styrkas i det som nämns i Markströms studie, där hon skriver att det under 1970-talet fanns 

föreställningar om att barnet kunde vara ett verktyg för att förändra samhället. Under 1980-talet 
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skulle man socialisera barnet in i samhällets rådande värderingar, och under 1990-talet växte synen 

av det kompetenta barnet fram, där barnet kunde fatta egna beslut och se till samhällets bästa. 

Senare växte även synen om att barnet ses som en kompetent individ som kan reflektera och ta 

egna beslut (2005, s. 6–8). Utifrån Markströms beskrivningar blir förskolan som institution en del 

av det som möjliggör förändringar på synen av normer och samhället. Om vi däremot skulle haft 

en verksamhet utifrån barnskötare 1 synsätt, där saker och ting ska bibehållas och inte förändras, 

skulle förskolan motverka synen på barn som kompetenta, vilket är det som förskolans läroplan 

idag förespråkar. Det står i förskolans läroplan att: “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” (Lpfö98, 2016, s. 4). Utifrån detta indikerar resultatet att 

barnskötarna vill framstå som goda förebilder som har ansvar över att ge barn möjligheter till att 

reflektera och ta ställning till hur de ser på samhället. Majoriteten av resultatet tolkas som att de 

flesta barnskötarna ser normer som något normalt eller det de flesta gör samt att normer är till för 

att utmanas och förändras (Hyland, 2010, s.87). Detta kan kopplas till begreppet performativitet, 

där barnskötarna konstruerar sociala normer utifrån sig själva samt samhällets syn på hur förskolan 

ska förmedla de demokratiska värderingar som förskolans läroplan grundar sig i. Detta kan styrkas 

genom Hellmans syn på begreppet, där normer förhandlas fram genom sociala praktiker (2013, s. 

30–31). Men de anser även att normer är beroende av i vilket sammanhang det sker i och beroende 

av var de befinner sig, som även här kan ses utifrån begreppet intersektionalitet (Brade m.fl., 2008, 

s. 194). 

  

 7.2.2 Barnskötares uppfattningar om vad normkritisk pedagogik är 
 

Vid frågan om vad barnskötarna tänker kring begreppet normkritisk pedagogik, var det många av 

dem som inte kunde relatera till begreppet, och kunde inte ge en klar beskrivning om vad de tyckte 

normkritisk pedagogik var för dem. 

 
Det vet jag faktiskt inte, ingen aning [...] (Barnskötare 3, 2020). 

 

Även denna barnskötare beskriver att hen inte kan svara på vad normkritisk pedagogik innebär: 

 
Jag tycker du har för svåra ord (skratt) vad menas med normkritik då...ja men vad betyder det, vad är normkritik? 

Jag använder inte det ordet ens, jag vet inte ens vad det innebär [...] (Barnskötare 1, 2020). 
 

Min tolkning är att majoriteten av barnskötarna hade svårt att relatera till vad normkritisk 

pedagogik är, de har sagt att de inte vet hur de ska beskriva begreppet. Men två av barnskötarna 

beskrev normkritisk pedagogik som att vara kritisk mot sig själv som pedagog och kunna se kritiskt 

på sina kollegor.  Men även att se över hur och om man behandlar barnen jämlikt: 

 
[...] Kritik måste väl innebära hur man själv gör, Behandlar man alla likadant? Vara kritisk mot sig själv, även 

sina kollegor. Fundera och diskutera (Barnskötare 2, 2020). 
 

En annan barnskötare tycker, enligt min tolkning, att det är viktigt att inte generalisera barn och 

människor beroende på vilket kön du tillhör eller utifrån andra normer som finns i samhället, att 

kunna förändra normer genom att se på dem från ett kritiskt perspektiv: 

 
Ja men att vara kritiska till det att inte dra alla över en kant på grund av att du har ett visst kön eller nåt, “du är 

pojke, så du ska göra så här”. Så att det det blir normen” [...] (Barnskötare 4, 2020). 
 

Det framgick alltså väldigt skilda beskrivningar i hur barnskötarna kunde skildra deras tankar om 

vad normkritisk pedagogik innebar för dem.  
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Analys 

 

Utifrån resultatet kan jag se att flera barnskötare anser att begreppet normkritik är svårdefinierat 

och att de har svårt förstå innebörden i vad det innebär. Dock visar resultatet att några barnskötare 

tolkar begreppet normkritik som ett verktyg som används för att kritiskt granska sitt och sina 

kollegors förhållningssätt gentemot sig själva samt gentemot barnen. Hur kollegorna tilltalar och 

samtalar om barn, samt även funderar över om man gör skillnader mellan kön och utifrån vad som 

förväntas av pojkar och flickor, ålder och etnicitet utifrån en samhällelig syn. Där det till exempel 

förväntas att barnen vid en given ålder beter sig på ett visst sätt (Markström, 2005, s. 148).  Genom 

att kritisera de befintliga normer som existerar inom institutionen blir inte normen befäst utan den 

kritiseras i likhet med en performativ handling som påverkar barnen och pedagogerna i 

verksamheten (Hellman, 2013, s. 32–33).  När pedagoger ifrågasätter varför de handlar som de gör 

så sätter de igång ett flertal sociala och psykologiska processer där de kan synliggöra normer 

(Ambjörnsson, 2016, s.112–113). 

 

7.2.3 Barnskötares beskrivningar av deras arbete med normkritisk pedagogik 
 

Några av barnskötarna kan beskriva sitt normkritiska arbete i förskolan. De berättar att de 

huvudsakligen arbetar med normkritisk pedagogik under samlingar och med material som visar på 

olikheter som finns i världen. De använder sig även av drama, litteratur och boksamtal som verktyg 

i sitt arbete. 

 
Vi diskuterar väldigt mycket på våra samlingar. Vi låter samlingen vara ett tillfälle där de verkligen får berätta 

och säga, så vi har inte så mycket såna samlingar där man kanske gör matte, utan det gör vi vid andra tillfällen 

och det har blivit jättebra, för att alla vågar liksom prata nu inför varandra [...] (Barnskötare 5, 2020).  
 

Enligt min tolkning så väver de in sitt normkritiska arbete i de projekt och teman de arbetar med i 

utbildningen. De pratar om och arbetar med normkritisk pedagogik, men inte så mycket anser de. 

Men utifrån vad som framgår i intervjuerna, är min tolkning att de inför normkritisk pedagogik i 

många av de undervisningsmoment som de beskriver.  

 
Att ta in material som visar på olikheter. Även lyfta upp saker på samlingen. Vi har en bok “barnen på förskolan” 

och då är det en pedagog som är en man. Där också kan man skapa diskussioner och sådär. Vi är på gång i 

materialet och sådär. Vi borde visa något annat än den svenska normen, för så är det ju inte idag liksom. Vi 

jobbar en del, och vi pratar lite om det, men inte jättemycket. Nu ska barnen få ta med en bok hemifrån. Vi 

håller på att jobba med värdegrund, eller känslor, olika känslor. De ska ta med sig en bok hemifrån som vi ska 

prata lite om. Där kan man ju välja också vad man lyfter fram [...] (Barnskötare 4, 2020).  
 

Samtliga barnskötare nämner samlingen som en del av deras arbete med normkritik, där de 

reflekterar och för dialoger tillsammans med barnen. Min tolkning är att de tycker att det är lättare 

att arbeta normkritiskt via verbal kommunikation, där de både via samling och litteratur kan 

diskutera, lyfta fram och utmana olika normer. Barnskötarna beskriver dock att de till största del 

arbetar på detta sätt med de äldre barnen. En barnskötare menar, enligt min tolkning, att de yngre 

barnen inte kommit in i det normkritiska “tänket” än och därför lägger de större fokus på de äldre 
barnen: 

 
[…] samling, och pratar om det. Jag gör inte det med småbarnen lika mycket, de har inte kommit in i det där 

än. Men storbarnsavdelningen, där gör vi mycket teatrar också, spelar ut olika scenarion som har hänt men vi 

överdriver dem lite mer också. Så frågar man barnen, vad blev fel här? Så får barnen själva berätta (Barnskötare 

2, 2020).  
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Analys 
 

Resultatet kan tolkas så att samtliga barnskötare använder sig av samlingen i deras arbete med 

normkritisk pedagogik. Hellman skriver att det i förskolans samlingar finns olika förväntningar, 

bland annat att pedagoger ska leda samlingen och att alla barn ska bli uppmärksammade (2013, s. 

78). Samling är ett exempel på när en norm fungerar som kontroll. I detta fall utgår jag från 

förväntningen att barn ska sitta ner och uppföra sig, inte störa de övriga kamraterna samt att de 

förväntas också besvara pedagogens ställda fråga (Hellman, 2013, s. 57; Markström, 2005, s. 205). 

Genom att ta in material som visar på olikheter och samtala om normer under en samling kan 

barnskötarna få reda på hur barnen tänker och resonerar. Samling kan vara ett bra tillfälle att ta upp 

normmedveten undervisning, där pedagoger kan, med hela barngruppen, ta upp och synliggöra vad 

som görs till norm. Barnskötare 4 beskriver liknande, när hen berättar att de använder sig av olika 

material, exempelvis boken “Barnen på förskolan”, där det i boken fanns en manlig pedagog. 

Enbart betoningen på att det finns manliga pedagoger väckte många diskussioner hos barnen, då 

förskolan generellt har kvinnliga pedagoger. När barnen reagerar på att det finns en manlig 

pedagog, så visar det på den heteronormativitet som finns i förskolans kontext, där samhället 

förmedlar till barn, och även vuxna, att förskolan ses som en plats där främst kvinnor arbetar, och 

klassas därför allmänt som ett “kvinnoyrke”. Ambjörnsson menar att heteronormativitet kan 

fastställa och upprätthålla gränsskillnader mellan normgivande sexualitet och det som faller 

utanför, vilket medför en syn om att personen avviker från normen (2016, s. 55). Bromseth menar 

att pedagoger behöver synliggöra normer samt även ifrågasätta dem. Men utöver detta måste 

pedagoger även tänka på hur pedagoger formulerar sig, då språket skapar ramar för vad som anses 

acceptabelt och inte acceptabelt (2010, s. 42–44). Här kan en linje dras till begreppet 

performativitet, där språket avspeglar en aktiv handling och vår förståelse av norm. I samlingen 

konstruerar barnskötare och barnen en norm där samhällets syn präglar hur de demokratiska 

värderingar ska synliggöras och som grundas på läroplanen (Hellman, 2013, s. 30–31).  

 

7.2.4 Barnskötares uppfattningar om tillfällen där de bemöter barn olika 
 

När barnskötarna fick frågan om de bemött barn olika vid något tillfälle, beskrev två av 

barnskötarna att de med sannolikhet bemött barn olika, men att de försöker undvika det. De berättar 

att de tänker mycket på hur de ska bemöta barn samt att de ventilerar och diskuterar sitt bemötande 

med sina kollegor.  

 
Ja men det har jag. Det är något jag verkligen tänker på också att inte försöka göra, men absolut det har hänt. 

Men jag försöker verkligen att inte göra det, speciellt när det gäller pojkar och flickor och även ålder, så att det 

inte blir nedvärderande (Barnskötare 5, 2020). 
 

Jag tolkar barnskötarnas beskrivningar som att de medvetet försöker motverka att de bemöter barn 

olika, speciellt i förhållande till kön. Barnskötaren i citatet nedan menar att hen ibland kan tycka 

att hens bemötande inte varit rätt i förhållande till barnet, men att kollegorna kan uppfatta annat: 

 
De har jag säkert gjort under alla år. Men man har nog kanske mer diskuterat det i personalgruppen om hur, om 

man nu anser sig göra det. Att man ventilerar det för ibland kan man vara självkritisk och tycka att man gör det 

men att andra inte upplever det. Men visst det har säkert hänt [...] (Barnskötare 3, 2020). 
 

De resterande barnskötarna berättar att de bemöter barn olika om de tyckt att barnet har haft ett 

behov av att bli bemött på ett annat sätt, om barnet har en diagnos eller annan funktionsnedsättning. 

Men det framgår även att de bemöter barnen beroende på barnets humör eller hur barnskötarna tror 
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att barnet vill bli bemött. Min tolkning är att barnskötarna försöker bemöta barnen efter individen, 

och “läsa av” barnets dagsform och humör för att på bästa sätt kunna bemöta barnet.  

 
[...] Jag skulle inte säga att jag bemöter dem olika på kön t.ex., men man kanske bemöter dem olika beroende 

på vilket humör de är på och hur de vill bli bemötta. Barn är olika, en del vill ju verkligen höra … en del barn 

kommer in såhär kolla! (pekar på tröjan) och del vill liksom bara ha en high five  (barnskötare 2, 2020). 
 

En barnskötare förklarar på detta sätt: 

 
Jag tror inte det, alltså inte medvetet så. Däremot har jag bemött barn olika för att jag har märkt att det behövs 

bemöta barn olika. Man märker det ganska tidigt när man ser dem, att det här behöver jag bemöta på ett annat 

sätt [...] (Barnskötare 4, 2020).  

 

Min tolkning av barnskötarnas skildringar av hur de bemött barn olika, är att de har ett pedagogisk 

syfte med varför de bemött barn olika, och har de bemött barn olika utan ett syfte bakom 

bemötandet, har de granskat sig själva och fört diskussioner med sina kollegor om hur de upplevde 

barnskötarens bemötande.  

 

 

Analys 
 

De sociala ordningarna är inte alltid något som reflekteras över, men de existerar såväl inom rutiner 

som dolda regler. Inom dessa ordningar görs det bedömningar medvetet liksom omedvetet 

(Markström 2005, s. 28). Utifrån resultatet kan det tolkas att när barnskötarna bemöter barn olika, 

tenderar det att ske både medvetet och omedvetet. Men resultatet kan även tolkas som att 

barnskötarna reflekterar över sitt bemötande mot barn, med sig själv samt inom arbetslaget för att 

förhoppningsvis bli bättre på att synliggöra när olikheter inom bemötandet uppstår och kan också 

reflektera över varför de uppstår. I resultatet framkommer att barnskötare tar upp att de bemöter 

barn olika beroende på vilket humör de är på, och att de möter barn olika för att de uppmärksammat 

att barnen behöver bli bemötta individuellt utifrån sina förutsättningar. Det framkommer även att 

de medvetandegör och reflekterar över skillnaderna i sitt bemötande, vilket är något som kan 

relatera till Hyland, som anser att pedagoger behöver synliggöra ojämlikheter för att enklare arbeta 

med den (2010, s. 83). Det intersektionella begreppet kan här användas för att synliggöra när olika 

maktmekanismer samspelar och formar komplexa identiteter. Identitesgrunder för att förstå hur 

den sociala världen är konstruerad exempelvis genom ålder, kön mm (Crenshaw, 1989, s. 140; 

1991, s. 2). En parallell kan ses till det som Brade m.fl. nämner om att människor befinner sig i 

olika skärningspunkter i förhållande till olika normer (2008, s. 194).  

 

7.2.5 Barnskötares uppfattningar om när barn gör motstånd  
 

Samtliga barnskötare upplever att barn gör motstånd i förskolan. De menar, enligt min tolkning, att 

barn gör motstånd mot de vuxnas regler och normer väldigt ofta i verksamheten. De beskriver även 

att det är de yngre barnen som gör mest motstånd på deras förskolor:  

 
Det gör de hela tiden, jo men så är det ju. Det är ju så med små barn, de är ju ett gäng egoister, mitt, mitt, mitt 

så. Men det är hela tiden och man försöker få ner lugnet, inget skrik, inget spring, vi gör det här istället [...] 

(Barnskötare 1, 2020).  
 

En barnskötare beskriver de yngre barnen som egoister som endast vill göra det de själva vill, men 

att pedagogerna, enligt min tolkning, försöker hålla fast vid sina regler och få barnen att vara lugna 
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och avleda dem till andra aktiviteter när de gör motstånd. Ytterligare en barnskötare beskriver att 

yngre barn på liknande sätt, dock med uttrycket “roliga”: 

 
[..] Jaa de vill väl ha sina egna regler så att säga, treåringarna är ju rätt så roliga. Det är klart att de gör upp... 

Men samtidigt måste man väl förklara då vad man tycker och varför man tycker, jag menar det behöver inte var 

rätt de jag säger de skulle lika gärna vara rätt de dem säger [...] (Barnskötare 3, 2020). 
 

Som nämnt ovan anser alla barnskötare att barn gör motstånd på olika sätt i förskolan. Dock finns 

det skillnader i barnskötarnas åsikter om barns motstånd kan vara positivt. Majoriteten anser att det 

motstånd som barn gör i förskolan bara är negativt beteende från barnens sida. Men en av 

barnskötarna beskriver att motstånd inte alltid tas emot med negativitet från de vuxna, exempelvis 

om barnen inte vill vara med under samlingen eller inte vill gå in efter att de varit utomhus:    

 
[...] Ja men ibland är det nåt barn som inte vill komma in, men då får vi vänta ut lite och så får vi försöka igen 

på något annat sätt. De brukar ju komma in till slut. Ibland är det barn som inte vill vara med på samlingen, 

men då tycker jag att då behöver de inte det. Det är svårt det där [...] (Barnskötare 4, 2020). 
 

Min tolkning är att de flesta barnskötare anser att barns motstånd mot förskolans och de vuxnas 

regler och normer inte ses som välkommet. Pedagogerna ser helst att barn följer de regler och 

normer som existerar i förskolans kontext, med undantag för en enskild barnskötare som tycker att 

visst motstånd kan vara acceptabelt, beroende på vilket sorts motstånd barnet utför.  

 

 

Analys 
 

Något som står i Markströms studie är att barn är i behov av att lära sig det sociala samspelet mellan 

människor, och att inte enbart sätta sig själva först utan att de lär sig att ta hänsyn till andra. Detta 

kan också relateras till att barn tidigt placeras förskolans kollektiv, utifrån en föreställd normalitet 

där det förväntas av barnet att dela med sig och även konkurrera med de övriga barnen (2005, s. 

160). I resultatet beskriver barnskötare 4 ett tillfälle där ett barn inte vill komma in, vilket kan 

knytas an till det Dolk skriver om att barn gör motstånd mot de vuxnas normer i vardagen. Men de 

vuxna har trots det större förutsättningar att kunna utöva sin makt än vad barnen har. Dock behöver 

detta inte stoppa barnen från att försöka utöva makt över pedagogerna, då barn gör motstånd på 

olika sätt gentemot de regler och normer som genomsyrar förskolans verksamhet. När barn gör 

motstånd tillsammans kallas detta för ett kollektivt motstånd där barnen tar till olika medel för att 

exempelvis inte behöva fortsätta delta i en aktivitet. Genom att till exempel använda sig av det 

verbala genom att skrika, vara högljudda och i vissa fall kan barnen även visa detta kroppsligt 

genom att exempelvis inte vilja delta i en aktivitet eller inte vilja gå in. Men när ett barn gör 

motstånd finns det också möjligheter till förhandling mellan barnet och pedagogen, där barnet 

ibland kan skapa nya villkor som anpassas för barnet ifråga (2013, s. 184–187). Men som nämns i 

resultatet, måste pedagoger förklara för barnet varför vissa saker är på ett visst sätt, vilket också 

hjälper barnet att lättare ta hänsyn till kollektivets bästa, då det blir mer självreflekterande 

(Markström, 2005, s. 6–7). I resultatet kan vi tolka hur olika former av makt sker samtidigt och 

även ställs mot varandra. Utifrån detta blir barns motstånd ett försök till att utmana de 

maktrelationer som finns i förskolan och maktrelationen mellan barn och vuxna. Barn försöker 

sträva efter förändring och vilket kan kopplas till begreppet intersektionalitet (Ahrne, 2016, s. 194). 
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7.2.6 Hur Barnskötare upplever sin roll i att påverka barns syn på normer 
 

När barnskötarna fick frågan om hur de ser på sin roll att påverka barns syn på normer, menade 

samtliga att de hade stora möjligheter att påverka hur barn kommer se på olika normer i förskolan 

eller samhället.   

 
Vi kan påverka jättemycket, på hur vi bemöter [...] (Barnskötare 5, 2020). 

 

Enligt min tolkning så menar barnskötarna att de spelar en viktig roll i barnens liv och hur de 

kommer att se på samhället som vuxna. De menar att pedagoger kan påverka barnen, men att 

vårdnadshavarna har den största rollen i påverkandet av synen på normer. En barnskötare beskriver 

hur hen ser på sin roll att kunna påverka barns syn på normer tillsammans med vårdnadshavare: 

 
“Ja vi har en stor roll. Men också föräldrarna hemma. De kanske har ännu större roll. Men man möter sånt här 

ibland, barn som säger “ min pappa, han är så stark”. Men varför upplevs inte mamman som stark? Ja men vi 

har en roll i det här. Vi kan förändra det tillsammans, och även prata med föräldrarna också” (Barnskötare 4). 
 

Min tolkning av barnskötarnas svar är att de till stor del använder leken som en möjlighet till att 

förmedla normer, och på så sätt bidra till att påverka barns syn på vilka normer som är rätt 

respektive fel i olika sammanhang. Jag tolkar även barnskötarnas beskrivningar som att de vill 

påverka barnens synsätt på normer, och att detta leder till en positiv utveckling hos barnen. 

 
Ja men de tror jag att man gör genom lek och genom... prata med dem och diskuterar, även fast vi har väldigt 

små barn så det är ju svårt att föra större diskussioner, men är det klart att man kan påverka, och man vill det 

kanske med vissa saker kanske man vill det […] (Barnskötare 3, 2020). 
 

En barnskötare beskriver att hen genom leken kan lära barnen “sunda” normer och värderingar: 

 
Om man pratar mycket, leker mycket, så tycker jag att man får fram väldigt mycket utav alla de här normerna, 

sunda värderingar och normer på ett annat sätt än att sitta via dator, Ipad. Om jag sätter mig och bakar i 

sandlådan tex så har jag liksom en skock barn runt mig och så gör jag en kaka och så är det någon som förstör 

den, då kan man ju liksom prata och förklara att men nu gör vi det här, nu ska vi se vad vi kan göra mer. Så kan 

man lära sig att ge och ta, vänta på sin tur. Väldigt mycket sånt kan man få fram genom lek. Sunda värderingar 

liksom. Som man sa förr, om alla levde efter de tio budorden så skulle det inte vara något problem, alltså det 

finns så mycket sunda, vettiga grejer. Sunt förnuft tycker jag. (Barnskötare 1, 2020). 

 

Jag tolkar detta som att samtliga barnskötare betraktar sin roll att påverka barn som något bra 

Barnen då får goda och sunda normer och värderingar som de kan ta med sig genom livet. Däremot 

står barnskötaren i citatet ovan ut i bemärkelsen att hon talar om bibelns tio budord som en referens 

till vilka normer och värderingar som anses rätt.  

 

 

Analys 
 

Barnskötarna påvisar i resultatet att de anser att de kan påverka barns syn på normer, men de 

formulerar det utifrån olika tillvägagångssätt. I resultatet menar barnskötare 5 att pedagoger kan 

påverka barns syn på normer genom val av bemötande, och om pedagoger bemöter alla barn på 

samma sätt, bemöts de också utifrån samma premisser där kön, etnicitet eller funktionsnedsättning 

inte påverkar pedagogens bemötande, vilket resulterar i att ingen skillnad görs från individ till 

individ. I förskolans utbildning och i interaktion med andra människor skapas det berättelser om 

vad som anses som det “goda livet” där vissa beteenden uppmuntras medan andra tystas ner och 

inte värdesätts. Från tidig ålder i förskolan får barnen berättat för sig vad som förväntas av dem 
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och hur de förväntas leva sina liv (Bromseth, 2010, s. 31). Genom att ifrågasätta de sociala 

hierarkierna som existerar i samhället och våra platser i dessa hierarkier kan vi utmana och förändra 

dessa ramar samt förändra vad samhället förväntar sig att vi ska tänka, känna och hur vi ska agera 

i stort. Detta ses som en kollektiv och individuell process, där pedagoger anspråkslöst kan agera 

som processledare för social förändring, där pedagoger inom utbildningens ramar lägger grunden 

för undervisningen (Bromseth, 2010, s. 49–50). Utifrån hur pedagoger väljer att undervisa och 

diskutera olika områden, kan de synliggöra befintliga normer som existerar inom förskolan och 

därmed påverka hur de ska levas vidare eller förändras. Förskolan ses därför som en 

normförmedlande institution, där verksamheten kan påverka vilka normer och traditioner som 

förmedlas till barnen (Markström, 2005, s. 183 & 201). Förskolan ses därmed som en viktig arena 

för skapande och återskapande av normer. Förskolan kan förstås som en “heterofabrik”, som 

betyder att normer om vad som ses som det “goda livet” konstrueras via styrdokument, sociala 

aktiviteter och genom undervisning, vilket kan refereras till begreppet heteronormativitet 

(Bromseth, 2010, s. 29). 

 

7.2.7 Barnskötares syn på behovet av normkritisk pedagogik 
 

Barnskötarnas syn på behovet av normkritisk pedagogik i förskolan, är att det finns behov av att 

arbeta med normkritik på förskolan, enligt min tolkning.  

 
Jo men det tycker jag. Jag tycker att det finns ett större behov [...] (Barnskötare 2, 2020). 

 

Min tolkning är att merparten av barnskötarna ser att det finns ett större behov av normkritisk 

pedagogik i förskolan, och att normkritik bidrar till granskningen av sitt eget arbete samt hur de 

bemöter barn i förskolan: 

 
Ja, det tycker jag väl. Ja men jag tror att det är bra, så att man tänker på hur man gör [...] (Barnskötare 5, 2020). 

 

Fyra av fem barnskötare ser, enligt min tolkning, ett behov av normkritisk pedagogik och att det 

medför något bra till utbildningen, där både barn och pedagoger kan skapa ett reflekterande 

förhållningssätt till de normer och regler som styr förskolan som institution. Det framgår däremot 

att en barnskötare tycker att det normkritiska förhållningssätt som allt mer vuxit fram i förskolan, 

har bidragit till “daltande” av barn, och att pedagoger inte har samma möjligheter att tillrättavisa 

barnen längre. Barnskötaren beskriver sin syn på behovet av normkritisk pedagogik på detta vis: 

 
[...] Jag vet inte. Jag tycker väl att det blivit, vi får ju inte … vad ska man säga. Jag tycker att det har börjat gå 

för långt på vissa saker. Man får ju inte säga till på samma sätt om man säger så, som man kanske gjorde förr. 

Då var det liksom, har man sagt en sak så var det så. Nu ska det mer lite .. ska man säga dalta då (Barnskötare 

1, 2020).  
 

 

Analys 
 

Hyland belyser vikten av att pedagoger reflekterar över deras val av metoder i undervisningen för 

att kunna medvetandegöra och aktivt arbeta mot ojämlikhet i förskolan (2010, s. 83). Genom att de 

flesta barnskötare ser ett behov av normkritisk pedagogik i förskolan, medför detta till att 

pedagogerna aktivt reflekterar över sitt förhållningssätt och bemötande gentemot barngruppen, 

vilket bidrar till medvetna val i hur barnskötarna utformar förskolans verksamhet. Även Markström 

menar att det är nödvändigt att pedagoger funderar över de rutiner och handlingar de producerar i 

förskolan (2005, s. 25). Resultatet tolkas som att alla barnskötare förutom en ser positivt på behovet 
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av normkritisk pedagogik i förskolan. Det som denna barnskötare beskriver kan relateras till 

begreppet intersektionalitet, när hen vill bibehålla eller återfå möjligheter till att tillrättavisa barn 

“som man gjorde förr” och på sätt upprätthålla makten över barnet. De normer som innebär att en 

människa står i en maktposition över en annan, förstärks eller försvagas beroende på person och 

sammanhang (Brade m.fl. 2008, s. 194), vilket kan relateras till barnskötarnas skilda uppfattningar 

om behovet av normkritisk pedagogik i förskolans utbildning. På sätt får barnen olika mycket 

förutsättningar för att inkludering i utbildningen, och kunna utmana de maktrelationer som finns 

mellan barn och vuxna i förskolan (Markström, 2005, s. 142). 

 

7.2.8 Sammanfattning av analyser 
 

I analyserna kan jag tolka att barnskötarna ofta skiljer sig i deras beskrivningar. Detta kan jag se 

tydligast när barnskötarna ska beskriva sina tankar om vad normkritisk pedagogik är, där 

majoriteten av barnskötarna inte kunde definiera vad normkritisk pedagogik är medan några kunde 

beskriva hur de ser på begreppet. De outtalade normer som finns i förskolans kontext kan därför, 

enligt min tolkning, förbli outmanade och de gränser och kategoriseringar som normerna sätter, 

som förskolans utbildning verkar efter, bibehålls (Hellman, 2013, s. 54–55). Analyserna kan tolkas 

så att majoriteten av barnskötarna ser ett behov av normkritisk pedagogik i förskolan. Men en 

barnskötare är av en annan åsikt, att normkritik i förskolan har börjat gå för långt och bidrar till 

daltande av barn. Enligt min tolkning, är detta ett av de tydligaste exemplen på begreppet 

intersektionalitet som visar sig i analyserna, där barnskötaren genom att inte se ett behov eller ha 

viljan att arbeta normkritiskt bibehåller de maktpositioner som finns mellan pedagoger och barn i 

förskolan, där pedagogen i relation till barnet utövar makt i sin position som vuxen och pedagog 

för kunna påverka barns syn på vilka normer som ska levas efter i förskolan eller samhället (Brade 

m.fl. 2008, s. 195). Utifrån analyserna kan det teoretiska begreppet performativitet kopplas till 

några av analyserna ovan, men det utmärker sig tydligast, enligt min tolkning, när barnskötarna 

delger sina uppfattningar om vad normer innebär för dem. Barnskötarna, utifrån deras och 

samhällets synsätt på vad en norm är, formar hur de själva och förskolan som institution ska 

förmedla normer till barngruppen (Hellman, 2013, s. 30–31).  I två av analyserna framkommer 

begreppet heteronormativitet. Min tolkning är att heteronormativitet framkommer mest konkret när 

barnskötarna beskriver hur de arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan, där en barnskötare 

nämner att barnen visade starka reaktioner på att det i en bok fanns en manlig pedagog, och att 

detta skapade diskussioner om hur män kan vara pedagoger eller inte. Detta kan tolkas så, som 

nämns i den aktuella analysen ovan, att samhället förmedlar att endast kvinnor kan arbeta inom 

förskolan, vilket medför att den manliga pedagogen i boken ses som avvikande från samhällets 

normer om och skapar därför reaktioner från barnen (Ambjörnsson, 2016, s. 66). 

Sammanfattningsvis kan analyserna tolkas som att barnskötarna ofta har skilda beskrivningar i 

deras förhållningssätt till normkritisk pedagogik i förskolan och hur stor plats det bör ha i 

förskolans utbildning.  
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8. Diskussion och konklusion 
 

I följande avsnitt kommer de två delstudierna redogöras och relateras till varandra. Empirin 

kommer diskuteras utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis följer en konklusion 

med där det centrala i studiens resultat sammanfattas samt tankar om fortsatt forskning.  

8.1 Diskussion 

I denna studie har syftet varit att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med 

normkritisk pedagogik. De forskningsfrågor vi förhållit oss till i denna studie, och försökt besvara 

genom analys av resultat, har i huvudsak varit “Hur beskriver förskollärare och barnskötare sitt 

normkritiska arbete i förskolan?” och “Finns det några skillnader i yrkeskategoriernas 

beskrivningar av att arbeta med normkritisk pedagogik?”.  

Denna studie utgörs av två delstudier, i delstudie ett redogör förskollärarna för sina tankar om hur 

de arbetar med normkritisk pedagogik och i delstudie två framgår det hur barnskötarna arbetar med 

detta ämne. Studien utgår från queerteorin, som enligt Sörensdotter kan användas i syfte att bryta 

normer, där lärsituationer kritiskt problematiserar olika normer. Därav kan inte kategorierna vara 

förutbestämda utan ständigt vara öppna för att utmanas. Queerteorin kan hjälpa till att klargöra 

kategoriers innebörder och även lyfta fram värdesystem som en del i arbetet mot diskriminering, 

stereotypisering och osynliggörande. Som pedagog kan man utföra ett arbete som förändrar och 

utmanar de befintliga normerna med hjälp av flera lärprocesser, som kan äga rum i olika 

sammanhang, exempelvis i en förskola eller andra institutioner. I och med att normer är något som 

vi lär in är det också möjligt att lära om. På så vis är det möjligt att utmana det invanda sättet att 

handla och tänka om normer med hjälp av vardagligt lärande (Sörensdotter, 2010, s. 135–136).  

Med utgångspunkt i teorin visar studiens resultat att förskollärarna och de flesta barnskötare har ett 

arbetssätt enligt vår tolkning som anknyter till normkritisk pedagogik.  Men vi ser även att många 

pedagoger ser svårigheter med hur de ska integrera normkritik i sin undervisning. Detta är något 

som också framgår i Åkessons artikel på skolverkets hemsida angående normkritik, där det står att 

många pedagoger har hört talas om normkritik, men det finns pedagoger, vilka ser begreppet som 

ett nytt område att utforska. Vissa pedagoger kan även tycka att normkritik är ett spännande 

begrepp att arbeta med medan vissa kan anse att det är svårt och komplicerat (Åkesson, 2016, s. 

2). Detta framgick även i vår studie under intervjuerna med respondenterna. Trots att pedagogerna 

inte kunde sätta ord på vad normkritik var så kunde vi ändå, enligt vår tolkning, se att de arbetade 

med normkritisk pedagogik i utbildningen. Angående förskollärarna och barnskötarnas 

förhållningssätt till när de bemöter barn olika är till stor del, enligt vår uppfattning, 

överensstämmande. Samtliga pedagoger nämner att de inte medvetet bemöter barn olika beroende 

på kön eller ålder, och att ett annorlunda bemötande endast sker om ett barn har behov av det, 

exempelvis vid en funktionsvariation (Dolk, 2013, s. 46). Enligt Markström händer det att vi inte 

alltid reflekterar över de sociala ordningarna men att de trots allt finns inom rutiner och dolda 

regler, inom dessa ordningar görs bedömningar medvetet och omedvetet (2005, s. 28). Något vi 

kan koppla till barnskötares och förskollärares utsagor om att de inte medvetet bemöter barn olika 

beroende på ålder, kön eller etnicitet. Vi kan se i resultatet att yrkesgrupperna har liknande 

uppfattningar om barns motstånd mot förskolans, eller de vuxnas normer och regler, vilket kan 

relateras till det Dolk nämner i sin studie (2013, s. 184). Vi kan, enligt vår tolkning, se att 

pedagogerna reflekterar över hur deras undervisningsmetoder stödjer eller skapar nackdelar för 

vissa grupper. Genom reflektion medvetandegör pedagogerna de orättvisor som finns och kan 

därmed arbeta för att förebygga diskriminering (Hyland, 2010, s. 83). Barns motstånd mot normer 

ses av förskollärarna, och vissa barnskötare, därför inte alltid som negativa handlingar från barnen, 



42 

 

enligt vår uppfattning. De skillnader som kan ses utifrån resultatet i förskollärarnas och 

barnskötarnas beskrivningar om vad normkritisk pedagogik innebär, tolkar vi att det kan bero på 

deras skilda utbildningsbakgrund, eller det faktum att förskolläraren har ett större pedagogiskt 

ansvar enligt förskolans läroplan (Lpfö18, s. 12).Vi tolkar det som att pedagogernas 

utbildningsbakgrund har betydelse för hur de ser på normkritisk pedagogik.   

 

8.2 Konklusion 

I inledningen till denna studie nämner vi att vi ville undersöka om normkritiskt arbete i förskolan 

sker kontinuerligt eller endast när pedagoger ser behovet. Studiens resultat visar att förskollärarna 

kontinuerligt arbetar med normkritisk pedagogik, och att barnskötarna arbetar med detta, men har 

svårigheter att beskriva i vilken grad de gör det. I resultatet tolkar vi även en högre medvetenhet 

hos förskollärarna i hur de arbetar med normkritisk pedagogik, men även hur deras roll som 

pedagog kan påverka barns syn på de normer som finns i förskolan som institution och i samhället. 

Enligt vår tolkning, menar barnskötarna att de har en stor roll i att påverka barns framtida syn på 

förskolans och samhällets normer, men de anser att vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret, 

vilket skiljer sig från förskollärarnas beskrivningar. Utifrån den insamlade empirin från 

intervjuerna, kunde vi se en tydlig skillnad på yrkesgruppernas kunskaper om normkritisk 

pedagogik. En del barnskötare hade inte vetskapen om vad en norm eller normkritisk pedagogik 

innebär, och ibland framgick det även att det var ett begrepp de aldrig tidigare påträffat under sina 

verksamma år i förskolan. I resultatet framkommer, utifrån vår tolkning av styrdokument och de 

riktlinjer som pedagoger är skyldiga att arbeta efter, oroväckande yttringar i resultatet där personal 

anser sig ska ha rätt att tillrättavisa barn på ett sätt som idag inte anses som etiskt korrekt och inte 

i linje med förskolans läroplan. Med utgångspunkt från vad vi lyft fram i denna studie, anser vi att 

vi kunnat undersöka och synliggöra hur förskollärare och barnskötare beskriver sitt arbete med 

normkritisk pedagogik, och visa på skillnader mellan yrkeskategorierna. Denna studie har 

genomförts genom kvalitativa intervjuer, där förskollärare och barnskötare fått delge sina 

uppfattningar och tankar om normkritiskt arbete i förskolan. För att utveckla studien kan 

etnografiska studier vara av relevans för att se hur och om pedagoger agerar normkritiskt i 

förskolans utbildning. Till sist drar vi slutsatsen att vår studies syfte är uppnått.  
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10. Bilagor  

10.1 Bilaga 1: Frågeguide 
 

Hur många år har du arbetat i förskolan? 

Vilken utbildning har du? 

 

Förhållningssätt 

Vad anser du vara viktigt i ditt förhållningssätt och bemötande gentemot barn?  

Har du uppmärksammat att du bemött barn olika?, exempelvis beroende på kön, ålder, 

funktionsnedsättning osv?  

Hur tänker du kring tillrättavisningar? (olika beroende på kön, ålder osv?) 

Tänker du på vilka normer du som pedagog överför till barnen? 

Ser du ett behov av normkritisk pedagogik i förskolan? 

 

Normkritisk pedagogik 

Vad innebär begreppet norm för dig? 

Hur tänker du kring begreppet normkritik?  

Hur ser du på din roll att påverka barns utvecklande/syn av/på normer? 

Diskuterar ni i ert arbetslag om normer, och hur ni ska arbeta med dem (kritiskt)? 

Hur aktivt arbetar du med normkritisk pedagogik? 

Hur arbetar du med jämställdhet i verksamheten/undervisningen? 

 

Normkritiskt arbete med barngruppen 

Vad tycker du är viktigt i ditt bemötande om det i barngruppen finns barn som är “avvikande” mot 

vad som är normen? 

Hur arbetar du med normkritik i barngruppen?  

Hur tänker du att man kan arbeta för att utveckla barns normkritiska tänk?   

Ifrågasätter du/ni aktivt befintliga normer med barnen/i verksamheten? 

Uppmuntrar du barnen att prata om normer och jämlikhet? Om ja, hur. om nej, varför? 

Har du uppmärksammat att barnen gjort motstånd mot vissa normer eller regler i verksamheten? 

På vilket sätt i såna fall?  

  

Miljön 

Anser du att ni har könsnormativ inredning. såsom dockvrå/bygghörna? 

Hur tänker du när det kommer till inomhusmiljöns inredning? 

Har du aktivt funderat över vilka normer miljön representerar?  

 

Övrigt  

Upplever du att det finns ett behov av vidareutbildning inom området vi har pratat om?  

Tror du att det är skillnad på hur man ser och arbetar normkritiskt beroende på yrkesgrupp? 

(förskollärare/barnskötare) 

Kan du beskriva hur/om du har utvecklat ditt tänk kring normkritisk pedagogik från när du började 
arbeta och idag?   

Har du någonting som du skulle vilja tillägga? 
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10.2 Bilaga 2: Information inför en studie. 
 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som går sin sista termin på förskollärarprogrammet vid Uppsala 

universitet, där vi påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier.  

 

I vår studie vill vi ta del av förskollärares och barnskötares tankar och syn på normkritisk pedagogik 

i förskolan.  

 

Ett deltagande i denna studie innebär en intervju med dig som är förskollärare eller barnskötare. 

Intervjuerna kommer spelas in via ljudupptagning.  

 

Datainsamling kommer att ske under mars och april månad. Den data som samlas in kommer att 

transkriberas och analyseras under denna termin. All data kommer att hanteras på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av den. Du kommer att vara helt anonym, och i redovisningen av studien 

kommer inga personuppgifter uppges.  

 

Att delta i studien är frivilligt. Det går att avbryta deltagandet i studien när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd.  

 

Vid ytterligare frågor angående studien, kan du gärna ta kontakt med oss eller vår handledare innan 

du tar ett beslut om deltagande (se kontaktuppgifter nedan). 

 

Student: Charlotte Wahlund E-post: XXXXXX 

Student: Blessing Akatakpo E-post: XXXXXX 

 

Studiens handledare: David Kronlid E-post: XXXXXX 

 

Uppsala den 2020.02.27                           
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10.3 Bilaga 3: Medgivandeblankett 
 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om pedagogers syn på arbete med normkritisk pedagogik i 

förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien genomförs av 

Charlotte Wahlund och Blessing Akatakpo, som går sin sista termin på förskollärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.   

 

Jag ger härmed mitt medgivande till deltagande i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag ska intervjuas och att 

detta kommer att spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har förstått innebörden i 

studien och vill medverka. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. 

 

Medverkandes namn: ……………………………………………….. 

 

Adress: ………………………………………………………………. 

 

Telefon: …………………………………………………………….... 

 

Studiens handledare: David Kronlid, E-post: XXXXXX 

Student: Charlotte Wahlund, E-post: XXXXXX 

Student: Blessing Akatakpo, E-post: XXXXXX 

 

……………………………………….. 

Ort och datum 

 

………………………………………….                       ……………………………………….. 

Underskrift medverkande                                                   Underskrift student 

                         

  Blanketten skrivs under i samband med intervjun



UPPSALA UNIVERSITET     Akatakpo Blessing och Wahlund Charlotte 

 

 


