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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka normer som förekommer i förskolans 

verksamhet samt vilket förhållningsätt pedagoger har gentemot dessa. De normer som 

undersökts är kopplade till kön, beteende, utseende och ålder. Som metod för datainsamling 

användes strukturerad observation som genomfördes på en förskola i Uppsala. Situationerna 

som observerades var fri lek utomhus, fri lek inomhus, samt en måltidsituation. Under 

observation fördes anteckningar samt videoinspelning under ett av 

observationstillfällena. Insamlat data transkriberades och analyserades för att få fram ett 

resultat. 

Resultatet visar att det i förskolan finns kunskapsluckor gällande arbete med normer. För att 

vidga normer behövs ett normkritiskt samt normkreativt arbetssätt som är kopplat till det 

normkritiska perspektivet, vilket innebär att synliggöra normer och sedan tillsammans med 

barn arbeta för att vidga dem. Resultatet visar att detta förhållningssätt i stort sätt saknas i 

den förskolan som undersökts och att verksamhetens pedagoger i nuläget stärker normerna 

istället för att vidga dem. De normer som i störst utsträckning förekom i verksamheten var 

normer kopplat till beteende och handlade främst om pedagogers förväntningar på barnens 

beteende. Enligt det intersektionella perspektivet samspelar normer med varandra samt är 

alltid kopplat till makt. Resultatet visar hur befintliga normer i förskolan påverkar varandra, 

vilket till exempel visade sig genom de äldre flickorna och pojkarnas gemensamma lekar, 

då det var pojkarna som bestämde mest. Denna norm om kön, kan kopplas till ålder, då det 

främst var bland de äldre barnen som skillnader mellan kön kunde påvisas. Även att normer 

är kopplade till makt blev tydligt i resultatet då pojkarna verkade ha mer makt än flickorna 

samt att pedagogerna sågs som de som bestämde och där med hade mer makt. 

Nyckelord: Normkritik, intersektionalitet, normer, förskola, observation 
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1. Inledning 
 

 

Normer är som oskrivna regler och finns mitt ibland oss. Det kan till exempel handla om hur 

man bör se ut, hur man bör bete sig, hur en familj bör se ut, etcetera. Dagligen utsätts 

människor för normer även om det inte är något man direkt tänker på. Under min VFU har 

jag fått erfara hur normer styr barn samt pedagoger. Jag har bland annat fått höra meningar 

som till exempel, ”Dessa stökiga pojkar behöver gå ut och springa”, ”Här inne går vi”, ”När 

vi äter är vi tysta”. Detta är meningar som jag själv använt i förskolan, däremot har jag inte 

så noga reflekterat över varför eller hur det påverkar barnen. Jag har upplevt att det vid en 

måltidsituation kan bli rätt högljutt, men istället för att säga åt barnen att vara tysta kan man 

öppna upp för ett berikande samtal. Vid min sista VFU-period som genomfördes i 

förskoleklass hade de under fritids som regel att alla skulle vara tysta under mellanmålet 

förutom en dag i veckan. Detta var inget jag omedelbart reflekterade över, men i efterhand 

har jag funderat över varför den regeln infördes och vem det var som uppfann den.  Jag tror 

att det kan gå alldeles utmärkt att föra ett samtal under en måltid och kanske det är just då 

det finns bäst möjligheter att som pedagog föra en dialog med barnen. Om det är förbestämt 

att man inte får prata vid matbordet riskerar normen om att vara tyst att styra och att chansen 

till öppna och givande samtal därmed försvinner eller hämmas. Normer som bland annat kan 

handla om hur man bör se ut, vad man bör kunna eller hur man bör bete sig kan få de barn 

som inte följer normerna att känna sig utanför. Därmed är det viktigt att som pedagog arbeta 

för att synliggöra normer för att sedan kunna kritisera och vidga dem. Genom att arbeta 

normkritiskt och normkreativt vidgas synen för vad som anses normalt. Det kan till exempel 

handla om att det inte är något konstigt att sitta i rullstol eller att ha två föräldrar av samma 

kön. Jag själv försöker att tydligt visa för barnen att till exempel även pojkar kan ha rosa. 

Jag har upplevt kunskapsluckor i förskolan kring normer och därmed vill jag undersöka i 

vilken utsträckning de förekommer och hur befintliga normer påverkar barnen, samt hur 

pedagoger förhåller sig till dessa och arbetar för att vidga dem. De normer som kommer stå 

i fokus i denna studie är normer kopplat till kön, ålder, beteende och utseende.  
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2. Bakgrund 
 

Normer styr människors förhållningsätt och hur vi värderar och ser på varandra i samhället 

bland annat genom att sätta olika status på människor och bestämma vilka som har rätt till 

större makt (Salmson och Ivarsson 2015, s. 22 och 23). I förskolan finns normer som bland 

annat handlar om hur man förväntas bete sig, till exempel att barn ska lugna ner sig och leka 

lugna lekar inomhus. Dessa normer kan innebära att barn som inte är lika lugna som andra 

klassas som bråkiga och därmed utesluts från gemenskapen. Oftast är det pojkar som klassas 

som bråkiga och blir då kallade för ”bråkig pojke”. De ”bråkiga pojkarna” blir även ofta 

förknippade med tråkiga lekar då det är de lugnare lekarna som enligt normen är roliga 

(Hellman 2013, s. 91). Enligt författaren kan även barn uteslutas på grund av andra normer, 

vilket kan vara att till exempel ha fel färg på stövlarna eller att inte ha det nyaste spelet 

(Hellman 2013, s. 7 och 8). 

 

Enligt Dolk bidrar pedagoger till att normer bildas i förskolan, vilket bland annat beror på 

den pedagogiska miljöns organisering (Dolk 2013, s. 38 och 39). Ett exempel på pedagogers 

inverkan när det gäller skapandet av normer är att barn ofta vet vilka svar som förväntas när 

läraren ställer frågor. Detta kan leda till att barnet svarar det hen tror är det rätta och inte det 

barnet vill svara (Dolk 2013, s. 12 och 13). 

Normer och värderingar är något som barn i skola och förskola stöter på mer eller mindre 

dagligen. Förmedling av dessa normer sker både från lärare och andra vuxna, samt andra 

barn. För att vidga befintliga normer och minska risken att dessa förstärks, samt att nya 

normer bildas behöver pedagoger reflektera över sitt förhållningsätt. Det är även centralt att 

se till vilka grupptryck barn påverkas av (Thornberg 2006, s. 110). När det handlar om att 

vidga normer i förskolan gäller det att se till det normkritiska perspektivet som handlar om 

att synliggöra befintliga normer för att sedan kunna arbeta med dessa. Det pedagogiska 

arbetssätt som används för att vidga normer kallas för normkreativitet (Salmson och Ivarsson 

2015, s. 12). Enligt Salmson och Ivarsson kan det kännas riskfullt att synliggöra normer 

eftersom att påpeka skillnader mellan till exempel flickor och pojkar kan göra att dessa 

normer stärks. Däremot är det enligt författarna skillnad att som pedagog förhålla sig till det 

normkritiska perspektivet där befintliga normer upptäcks än att arbeta normkreativt med 

barngruppen. Normer kan upptäckas genom att se över verksamheten och sedan diskutera 

upptäckterna med kollegor för att sedan arbeta med att vidga dem tillsammans med barnen 

(Salmson och Ivarsson 2015, s. 30). Att vidga normer innebär att sträva efter att det ska 

finnas fler sätt att bete sig på eller att alla ska få se ut på olika sätt utan att ses som onormal 

och någon som inte följer normen. Det kan till exempel handla om att vidga normer för hur 

flickor och pojkar kan se ut, till exempel bör det ses som lika självklart att en pojke har tofsar 

i håret som att en flicka har det (Salmson och Ivarsson 2015, s. 28).  
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Ett normkritiskt arbetssätt kan hjälpa förskolan att nå upp till följande läroplansmål och 

riktlinjer:  

 

”Arbetslaget ska uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som 

styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena 

värdena” (lpfö18, s. 13).  

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i 

den samt medvetenhet om rätten till sin kroppslig och personliga integritet” (lpfö18, s. 13). 

 

Dessa formuleringar skapar följande funderingar: 

Hur ser det ut i praktiken? Vilka normer finns i förskolan? Hur förhåller sig verksamhetens 

pedagoger till de befintliga normerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

3. Syfte och forskningsfrågor 
 

Denna studie utgår från ett normkritiskt perspektiv på pedagogiskt arbete gällande normer i 

förskolan. Syftet med studien är att ta reda på i vilken utsträckning normer kopplat till kön, 

ålder, beteende och utseende förekommer i förskolans verksamhet samt vilket 

förhållningsätt pedagoger har gentemot dessa. 

 

1. I vilken utsträckning förekommer normer inom kön, ålder, beteende och utseende i 

förskolan? 

2. Hur påverkas barn av normer kopplat till kön, ålder, beteende och utseende? 

3. Hur förhåller sig pedagoger till normer kopplat till kön, ålder, beteende och 

utseende? 

4. I vilken utsträckning arbetar pedagoger i förskolan med att vidga befintliga normer 

som kan kopplas till kön, ålder, beteende och utseende? 
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4. Tidigare forskning 
 

Här beskrivs tidigare forskning som är relevant för studiens ämne. Forskningen är uppdelad 

under tre rubriker, vilka är: Barns sätt att gå emot normer, Normativ styrning av pedagoger, 

samt Åldersnormer mäter kompetens. 

 

4.1 Barns sätt att gå emot normer 
Corsaro har forskat om barns kamratkulturer och använder bland annat begreppet tolkande 

reproduktion. Begreppet innebär att barn tolkar det vuxna gör och säger,för att sedan anpassa 

tolkningarna till sitt eget handlande. Begreppet påvisar även hur barn påverkas av de vuxnas 

agerande och förhållningsätt samt hur samhället ser ut. Enligt Corsaro tar barnen med sig 

det de ser och hör från vuxenvärlden in i kamratkulturen. Begreppet kamratkultur handlar 

om de sociala världar barn skapar tillsammans (Corsaro 2015, s. 2). 

Enligt Corsaro använder barn tolkningar från vuxenvärlden för att skapa jämställdhet i 

kamratkulturen och lösa eventuella jämställdhetsproblem. Barn agerar inte exakt som de 

vuxna utan tolkar den information de tagit in och anpassar den efter vad de själva tycker. 

Därmed skapas genom tolkande reproduktion så kallade pree-kulturer som består av barns 

egna rutiner och värden, detta sker i interaktion barn emellan (Corsaro 2015, s. 11). 

 

Corsaro samlade in data genom att genomföra observationer under lång tid på en förskola. 

Forskningen genomfördes under en nio månaders lång period till följd av ett återbesök på 

kortare tid. Vid ett tillfälle lade Corsaro märke till hur några barn bar runt på en låda. Lådan 

hade tidigare används som förvaring för leksaker, men var vid detta tillfälle inte tillåten för 

barn att leka med, då det tidigare skett en mindre olycka med föremålet. Barnen var väl 

medvetna om detta men gick emot pedagogernas regler och lekte ändå med lådan. Detta 

menar Corsaro är ett sätt för barn att testa gränser och gå emot de vuxnas bestämmelser. 

Detta kan kopplas till begreppet sekundär anpassning, vilket handlar om att barn går emot 

regler men låter det se ut som att de anpassar sig och följer reglerna (Corsaro 2015, s. 3 och 

4). 

 

4.2 Normativ styrning av pedagoger 
Riddersporre har genom sin forskning undersökt hur normativ styrning kan gå till i 

förskolan, samt hur pedagoger och rektor skapar gemensam förståelse. Den metod som 

användes för insamling av data var observation och intervju. Rektorn kallad Margareta 

intervjuades och vid observationstillfällena observerades Margareta samt hennes kollegor. 

Enligt författaren kan resultatet ha påverkats av att pedagogerna och rektorn blev 

observerade och därmed iakttagna, vilket kan ha medfört att de mer noggrant tänkt igenom 

sitt förhållningsätt och agerande än i vanliga fall (Riddersporre 2010, s. 139 och 141). 

 

Enligt Riddersporre handlar normativ styrning om att skapa en gemensam förståelse i 

arbetslaget. Vid denna typ av styrning ansvarar en ledare för att samtliga medlemmar delar 
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samma uppfattning och arbetar efter ledarens önskemål. Genom observation och intervju 

fick författaren fram att rektorn för förskolan är den som förmedlar sina tankar om 

verksamheten och vad som bör göras. Det som förmedlas ut till arbetslaget kan komma att 

tolkas olika av pedagogerna, men med ett öppet klimat där alla kommunicerar väl blir det 

lättare att se och förstå de olika tolkningarna. Ledaren styr sedan så gott det går för att alla 

ska ha en så likvärdig uppfattning som möjligt. Grunden till den normativa styrningen utgörs 

av förskolans värdegrund som sammanställs av huvudman, staten, eller kommunen, vilket 

innebär att rektorn inte ensam bär hela ansvaret för den normativa styrningen (Riddersporre 

2010, s. 147).  

 

Utifrån normativ styrning är det verksamheten som sätts i fokus och pedagogernas behov 

utesluts. Detta innebär att relationen inom arbetslaget, samt mellan rektor och arbetslag ska 

hållas professionell och endast riktas åt att göra det bästa för verksamheten. Denna typ av 

styrning påverkar pedagogers egna tolkningar och syn på saker, samt ger inte tillräckligt med 

utrymme för personlig utveckling hos pedagoger (Riddersporre 2010, s. 146). 

 

4.3 Åldersnormer mäter kompetens 
Hellman, Heikkilä och Sundhall har forskat om hur normer kopplat till kön och ålder 

interagerar med varandra samt hur synen på barns kompetens påverkas av detta. Enligt 

författarna har det gjorts en del forskning om könsnormer medan normer om ålder inte 

synliggjorts på samma nivå. Däremot kan åldersnormer kopplas till normer angående kön. 

Även hur begreppet bebis används när det talas om barn med lägre kompetens eller i en viss 

ålder har undersökts. Som metod för insamling av data till denna forskning har observationer 

samt intervjuer vid två olika förskolor genomförts (Hellman, Heikkilä och Sundhall 2014, s. 

327 och 328).  

 

Inför analysen transkriberades allt material, vilket bestod främst av observationer. 

Författarna analyserade bland annat situationer där könsnormer sågs som mindre relevant, 

till exempel vid gemensamma projekt mellan pedagog och barn. Även situationer där 

könsnormer var mer relevant, till exempel kön i kombination med ålder ansågs viktigt att 

observera (Hellman, Heikkilä och Sundhall 2014, s. 332). Enligt Hellman, Heikkilä och 

Sundhall delas barn i förskolan ofta in i åldersgrupper, vilket innebär att man bortser från 

varje barns individuella mognad och utveckling och istället ser till normer om vad barn i en 

viss ålder bör klara av. Det förekommer även i verksamheten benämningar för vad som är 

”typiskt pojkigt” respektive ”typiskt flickigt” (Hellman, Heikkilä och Sundhall 2014, s. 331). 

 

Enligt Hellman, Heikkilä och Sundhall (2014, s. 341) lär sig barn under sin uppväxt hur de 

förväntas bete sig för att inte sticka ut och hamna utanför normen. Därmed formar normer 

barns vardag och påverkar deras individuella utveckling. Barn som inte följer normer för hur 

man bör vara i en viss ålder ses ofta som mindre kompetenta än de barn som följer normerna. 

Även flickor och pojkar förväntades bete sig på ett visst sett. Artikeln påvisar även att 

begreppet bebis ibland användes för barn i en viss ålder och var menat som motsats till stor 

pojke eller stor flicka. Dessa utryck tar inte hänsyn till barnets mognad utan fokuserar endast 



 

9 
 

på fysisk ålder. Även barn som inte följde könsnormerna kunde bli kallad för bebis då detta 

uttryck ses som relativt könlöst. De barn som följde normerna inom sitt kön behandlades 

som äldre än de barn som inte höll sig till normerna för hur en flicka eller pojke bör bete sig 

(Hellman, Heikkilä och Sundhall 2014, s. 341). 

 

Enligt artikeln förekommer olika normer för hur flickor respektive pojkar förväntas bete sig. 

En flicka förväntas till exempel vara lugn och lyda, medan det ses som normalt att pojkar är 

mer olydiga och bråkiga. Ålder kopplas ofta ihop med kompetens, vilket innebär att vissa 

barn ses mer kompetenta än andra. De barn som inte följer normerna och därmed ses som 

mindre kompetenta anses behöva större stöd av pedagoger. Författarna menar även att 

förskollärare och andra pedagoger ofta utsätts för stressiga situationer och därmed inte 

hinner att reflektera och lägga märke till normer och vilken påverkan dem har (Hellman, 

Heikkilä och Sundhall 2014, s. 342). 
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5. Teoretiska perspektiv 

 

Här presenteras olika perspektiv och begrepp som alla är kopplade till normer och 

normkritik. Vilka perspektiv bör man som normkreativ pedagog förhålla sig till? och vilka 

begrepp är mest centrala inom dessa teorier?  

 

5.1 Normer 
Normer är enligt Thornberg ett samlingsbegrepp för handlingar som förväntas av oss 

människor. Det handlar bland annat om hur man bör förhålla sig till vissa situationer. Enligt 

författaren baseras normer på värden och styr människors beteenden och handlingar. Normer 

påverkar människors syn på verkligheten och hur man ser på andra, samt sig själv. Normer 

har en stor roll i sociala sammanhang, tillexempel i gruppindelningar då gruppens 

medlemmar förväntas att arbeta mot samma mål. Här gäller det att alla gruppmedlemmar 

följer normerna för hur man förväntas handla. Detta för att gruppen ska hållas samman och 

nå det utsatta målet (Thornberg 2006, s. 27). Enligt författaren kan normer innebära att 

människor delas upp utifrån faktorer så som, makt, status, tillgångar och olika roller 

(Thornberg 2006, s. 28).   

 

5.1.1 Normer och Makt 
Normer skapas och upprätthålls genom förhandling och är beroende av makt. Dessa normer 

delar upp människor i olika positioner och avgör därmed vilka som bör ha mest makt. De 

positioner som bildas till följd av normerna kallas för maktrelationer och den makt man talar 

om i grupper inom bland annat förskolor kallas för disciplinär makt. Synen på maktrelationer 

är att människor styr både sig själva och andra. Däremot består inte styrandet enbart av 

kunskap eller förnuft utan normer har här en stor inverkan. Normer styr bland annat 

människors beteende, tillexempel genom att det i förskolan sägs vad man får göra och inte, 

samt hur man förväntas vara. Detta innebär att de som inte följer normerna kan komma att 

ses som avvikande (Hellman 2013, s. 30 och 31). 

 

 

5.2 Normkritiskt perspektiv 

Pedagoger som arbetar med normer bör förhålla sig till det normkritiska perspektivet, då 

detta perspektiv handlar om vikten att synliggöra normer och att vidga dem. Att vidga 

normer syftar inte på att alla ska vara likadana utan tvärtom ska alla ha rätt att vara olika 

utan att bli ifrågasatt. Enligt det normkritiska perspektivet är barn individer som utvecklas 

på olika sätt. Genom att arbeta med normer ökar förutsättningarna för att barn ska få växa 

upp utan att placeras i olika grupper, utifrån till exempel kön, funktion, etnicitet, etcetera 

(Salmsson och Ivarsson 2015, s. 22–24). Enligt Salmson och Ivarsson handlar det 

normkritiska perspektivet om att se saker ur ett barnperspektiv och därmed låta barnen vara 

delaktiga och få större frihet i sitt handlande. Därmed är detta perspektiv även en viktig del 

när det gäller förskolans arbete med demokrati (Salmson och Ivarsson 2015, s. 10). Till det 
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normkritiska perspektivet tillhör begreppet normkritik som enligt Hellman handlar om att 

synliggöra normer och påvisa eventuell obalans i maktfördelningen i förskolan och andra 

pedagogiska sammanhang, samt normers relation till varandra. Det kan till exempel innebära 

att granska barngruppen och individer emellan (Hellman 2013, s. 32).  
Sörensdotter skriver om Queerteorin som även den kan kopplas till det normkritiska 

perspektivet. Denna teori kan vara användbar för att belysa behovet av att ge barnen frihet i 

sitt lärande. Enligt teorin bör barnen få fria händer att utforska och reflektera på sitt eget sätt 

för att finna kunskap. Dock kan det finnas risker med att utgå ifrån denna teori i 

undervisningen då det kan uppstå skevheter och konflikter i barngruppen. Dessa risker är 

däremot enligt författaren värda att ta, då konflikterna kan leda till att barnen ser att det finns 

olika sätt att utvecklas och lära. Här ges barnen makten över sitt eget lärande men kan 

samtidigt i grupp utöva makt över varandra vilket gör att denna teori även kan kopplas till 

begreppet makt (Sörensdotter 2010, s. 142 och 143). 

 

 

5.3 Intersektionellt perspektiv 
Det intersektionella perspektivet kan kopplas till normer samt normkritik, eftersom det 

handlar om att normer är kopplat till makt, samt hur dessa påverkar varandra. Till exempel 

är det inte bara normer om kön som påverkar hur flickor och pojkar beter sig utan även andra 

normer som till exempel normer kopplat till beteende, ålder och utseende har en stor 

påverkan på hur barn beter sig, lär och utvecklas (Salmson och Ivarsson 2015, s. 23 och 24). 

Detta kan stärkas av Hellman som skriver att begreppet intersektionalitet kan användas för 

att öka förståelsen för hur normer till exempel kopplat till kön påverkar andra typer av 

normer, samt att de ständigt kopplas till makt (Hellman 2013, s.38). Enligt skolans 

värdegrund (Skolverket 2016, s. 3) är detta perspektiv nödvändigt för att kunna fördjupa sig 

och få förståelse för andra människors livssituation och erfarenheter. Det Intersektionella 

perspektivet kan även användas för att förstå hur olika maktstrukturer samspelar, samt 

skapas av varandra. Dessa maktstrukturer är kopplade till olika typer av kategorier, vilket 

kan vara bland annat klass, kön, etnicitet, ålder, mm (Skolverket 2016, s. 3). 

 

När det talas om begreppet kön syftats det oftast på det juridiska könet, dvs om man är född 

som flicka eller pojke. Däremot finns det fler sätt att se på kön, till exempel kan en person 

som är född som flicka identifiera sig som pojke eller tvärtom. Det finns även de som inte 

identifierar sig som varken flicka eller pojke. Alla människor har ett juridiskt kön, vilket 

utgörs utifrån det kön en människa föds som. Det juridiska könet kopplas sedan till 

personnumret. I Sverige finns det i nuläget bara två juridiska kön, vilka är man och kvinna. 

Det sociala könet utgörs utifrån hur en person själv framställer sig, tillexempel hur hen beter 

sig, vilken klädstil hen har, vilket kroppsspråk som används, etcetera (Salmsson och Ivarsson 

2015, s. 225). 

 

Ålder skapas både i sociala och kulturella sammanhang och handlar inte enbart om hur länge 

en individ har levt, utan begreppet är även kopplat till normer om mognad och vad man 
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förväntas klara av i en viss ålder. Ålder bör därmed analyseras och ses som ett begrepp som 

kan kopplas till sociala strukturer. Detta eftersom barn lätt blir grupperade utifrån ålder då 

barn i samma ålder förväntas befinna på samma nivå vad gäller mognad. Att dela in barn i 

grupper efter deras ålder utan att ta hänsyn till deras individuella mognad kan få 

konsekvenser gällande barns utveckling (Hellman 2013, s. 35). 
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6. Metod och material 
 

Här presenteras den metod som använts för insamling av data till denna studie. Både 

förberedelser, genomförande och analysmetod av resultat redovisas.  

 

6.1 Metod för datainsamling 
Studien undersöker i vilken utsträckning normer kopplat till kön, ålder, beteende och 

utseende förekommer i förskolan, samt hur pedagoger förhåller sig till befintliga normer och 

arbetar för att vidga dem. Den metod som används i denna studie är strukturerad observation. 

Insamling av data till denna studie genomfördes på endast en förskola. Då denna studie är 

en så kallad fallstudie vilket enligt Gillham (2000, s. 1) innebär att det är en grupp eller en 

specifik person som deltar i undersökningen för att ge svar på forskningsfrågor ansågs den 

förskolan som tillräcklig att studera. Enligt Bell (2016, s. 23) är fallstudier lämpliga då en 

studie genomförs enskilt och på begränsad tid. 

 

6.1.1 Strukturerad observation 
Enligt Bell (2016, s. 224) kan observation fungera bra som undersökningsmetod om syftet 

med studien är att undersöka hur någon handlar i vissa situationer. Metoden observation kan 

leda till större omfattning av insamlat data än andra metoder, till exempel intervju. Genom 

observation får observatören reda på hur saker är i förhållande till vad som hörts talas om. 

Vid intervju blir insamlat data endast tankar ifrån den intervjuade medan observation är 

något observatören upplever själv (Bell 2016, s. 224). Författaren skriver dock att det finns 

risker för att data från observation kan utifrån andras perspektiv ses som felaktig. Vilket gör 

det viktigt att observatören i möjligaste mån försöker att neutralisera fördomar och 

förutfattade meningar (Bell 2016, s. 224). 

 

Enligt Bell (2016, s. 227) finns det flera olika typer av observationer, vilka bland annat är 

deltagande observation, ostrukturerad observation och strukturerad observation. De två 

förstnämnda typerna lämpar sig enligt författaren bäst till studier som genomförs under 

längre tid. Då denna studie genomfördes under relativt kort tid valdes det mest passande 

alternativet till kortare studier, vilket enligt Bell är strukturerad observation. Denna typ av 

observation utgår ifrån ett fokus som observatören i förväg har bestämt, medan de andra 

observationstypernas fokus framkommer under undersökningens gång (Bell 2016, s. 227). 

Detta kan stärkas av Løkken och Søbstad som menar att grunden för en strukturerad 

observation är att observatören i förväg vet vad hen vill observera (Løkken och Søbstad 

1995, s. 43).  

 

6.2 Genomförande  
Inför observationerna kontaktades fem förskolor för kontroll av intresse för att delta i 

studien. En av förskolorna var intresserade, vilket medförde att det blev den förskolan som 
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valdes. Väl på plats genomfördes observationer under olika situationer. Situationerna som 

observerades var fri lek inne och ute samt en måltidsituation. Måltidssituationen filmades 

medan insamling av data från övriga observationer genomfördes endast genom anteckningar. 

Både utanför och under videoinspelning fördes anteckningar av det som hände under 

observationens gång. Observationerna gick till så att det som sågs och hördes skrevs ner, 

samt vid ett tillfälle filmades för att sedan analyseras. Enligt Løkken och Søbstad är synen 

det sinne som främst används vid observation, men även hörseln är en viktig del och ett 

komplement till synsinnet (Løkken och Søbstad 1995, s. 48). Observationerna inom denna 

studie var så kallade öppna då pedagoger och barn informerades om vad som skulle ske. 

Detta skedde skriftligt i form av informationsbrev samt blankett för medgivande till 

vårdnadshavare. Dock framgick det inte exakt vad som skulle observeras. En öppen 

observation innebär enligt Løkken och Søbstad att observatören är synlig, det behöver dock 

inte medföra att all information gått ut till deltagarna i studien (Løkken och Søbstad 1995, s. 

47). 

  

6.3 Etiska hänsynstaganden 
Enligt Bell (2016, s. 60) ska den som utför en undersökning vara beredd på att skriva under 

ett kontrakt även om det inte alltid är något som krävs. Om de personer som ska delta i 

studien behöver skriva under ett kontrakt eller annat dokument bör dokumentet skickas ut i 

god tid före undersökning. Detta eftersom man inte kan begära att någon ska skriva under 

ett kontrakt utan att ha hunnit läsa igenom det först (Bell 2016, s. 60).  

Innan observationerna till denna studie genomfördes informerades förskolan om hur detta 

skulle gå till samt vad det skulle innebära. Det framgick tydligt att deltagarna skulle förbli 

anonyma vid transkribering och analys samt att data endast samlades in till denna studie och 

därmed inte hamnar hos obehöriga. Även en blankett för medgivande samt information om 

studien skickades i förväg ut till förskolan för att sedan ges vidare till de föräldrar vars barn 

deltog i observationen. Även barn skulle tillfrågas innan deltagandet i studien, vilket 

framgick på blanketten.    

 

6.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är enligt Bell (2016, s. 133) detsamma som tillförlitlighet och används för att 

kontrollera hur väl insamlat data är tillförlitlig eller inte. Enligt författaren kan olika resultat 

uppstå beroende på situation, till exempel om samma fråga ställs till samma person vid två 

olika tillfällen kan omständigheter göra att resultaten blir olika (Bell 2016, s. 133). Därmed 

är det inte möjligt att säga att insamlat data till denna studie med hjälp av observation är helt 

tillförlitligt då anteckningar och transkribering kan ha påverkats av observatörens syn på de 

olika situationerna som observerades. Resultatet blir inte heller detsamma vid varje 

observation, då både barn och vuxna agerar olika beroende på situation  

och olika omständigheter. 

 

Enligt Bell är begreppet validitet detsamma som giltighet och används som mått för att 

påvisa om analys och tolkningar som gjorts i en studie verkligen utgörs av insamlat data 
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(2016, s. 134). Analysen i denna studie är tolkningar av insamlat data genom anteckningar 

samt transkribering av filminspelning. Då situationer och händelser kan tolkas olika från 

person till person går det inte att veta om resultatet är helt sanningsenligt vilket medför att 

det mäter låg validitet. Detta kan även märkas genom att studiens reliabilitet är låg då en 

studie utan reliabilitet enligt Bell (2016, s. 134) även saknar validitet. 

 

6.5 Databearbetning och Analysmetod 

Flera observationer genomfördes på samma förskola. Under de första observationerna fördes 

anteckningar medan den sista observationen filmades. Anteckningar och videoinspelning 

transkriberades genom att gå igenom alla anteckningar noga samt titta på filmen ett antal 

gånger. Valda delar från transkriberade data analyserades. Den metod som användes för 

analys var så kallad innehållsanalys, vilket enligt Bell handlar om att analysera ett innehåll 

till exempel en text och att välja ut relevant innehåll för att sedan sammanfatta det (Bell 

2016, s. 145). Transkripten lästes igenom flera gånger och endast relevant data analyserades. 

Den data som inte kunde kopplas till normer angående kön, utseende, beteende, och ålder 

sågs inte som relevant till studien och valdes därmed bort. Även data som inte gick att koppla 

till forskningsfrågorna ansågs irrelevant att ta med i avsnittet resultat och analys. Enligt Bell 

kan det vara bra att utgå ifrån en forskningsfråga eller problemformulering vid användning 

av metoden innehållsanalys (Bell 2016, s. 145). Då denna studie utgår ifrån ett syfte och 

flera forskningsfrågor ansågs denna metod som passande för analys av dess data. Utvalda 

data transkriberades och presenterades i avsnittet resultat för att sedan analyseras. Vid 

analysering av resultat lästes transkripten noga igenom både före och under genomförandet 

av analysen. Studiens forskningsfrågor stod i fokus och delar från transkripten som sågs 

relevant till dessa valdes ut en del i taget och lästes igenom för att se till att frågan besvarades 

genom resultatet.  

 

6.6 Urval och avgränsningar 
Observationen gjordes främst på en avdelning med barn i åldrarna tre till fem år. Vid 

observation utomhus observerads även yngre barn då alla var ute tillsammans. Max tio barn 

observerades åt gången. Totalt observerades ca fyra pedagoger. Barnen som observerades 

valdes utifrån vilken situation de befann sig i, det vill säga vad som ansågs som mest relevant 

att observera. Då studien omfattar undersökning på endast en förskola, samt att många av 

barnen inte befann sig i verksamheten då observationerna genomfördes pågrund av rådande 

omständigheter blev urvalet relativt litet men ansågs ändå som tillräckligt. Detta eftersom 

denna studie som tidigare nämnt är en såkallad fallstudie vilket enligt Gillman kan innebära 

att endast ett fåtal personer deltar i undersökningen (Gillman 2000, s. 1).  

 

Enligt Esaiasson, Gilljam, med flera (2012, s. 239) kan det vara nödvändigt att det utvalda 

personerna som ska delta i studien blir påminda att bidra med sina svar. Detta gäller dock 

främst vid intervju, då det är studiens deltagare som förmedlar svaren. Då metoden till denna 

studie var observation som genomfördes på plats behövdes inga påminnelser mer än att 
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vårdnadshavare behövde lämna in blanketter för medgivande när det gällde barnens 

deltagande i studien. Blanketterna delades ut till föräldrar vars barn deltog i 

videoinspelningen.   
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7. Resultat och analys 
 

Här presenteras resultat och analys av data som samlats in genom observation på en förskola 

i Uppsala. Resultatet är uppdelat under olika rubriker som grundar sig på studiens 

forskningsfrågor. Resultatet redovisas bland annat med hjälp av utdrag från transkriberad 

data.   

 

7.1 Olika typer av normer  
Denna studie har undersökt hur olika typer av normer tar sig i uttryck i förskolan. Dem 

normer som har undersökts är kopplade till ålder, beteende, kön och utseende. Nedan 

presenteras resultat till varje norm till följt av en analys kopplat till samtliga normer som 

undersökts. 

 

7.1.1 Ålder 

Nedan presenteras ett utdrag av observation av fri lek utomhus 

 

1. Ungefär 15 barn i åldrarna 1–5 år är ut på gården och leker. Med på gården är tre 

2. pedagoger, vilka benämns P1, P2 och P3. 

3. Två barn står utanför grinden till en av förskolans gårdar. Ett av barnen har precis 

4.   kommit till förskolan. Barnen börjar busa med varandra. P1 säger då ”Sluta bråka 

5. och kom in istället” Hon säger även barnens namn. 

6. P2 leker med några barn ca 4–5 år gamla (flickor och pojkar). Ett yngre barn sitter i 

7.   sandlådan bredvid och leker ensam. 

8. Samtidigt sitter en flicka ca 5 år gammal ensam på en bänk. Hon går sedan efter P2 

9.  och barnen som tidigare lekte med P2 för att hämta cyklar från ett förråd. 

10. Det yngre barnet kallad Y sitter fortfarande ensam i sandlådan. 

11. P3 kommer ut och börjar prata med P1. 

12. De flesta barnen börjar leka med cyklar. 

13. Barn Y sitter på en sparkbil. P2 går fram till Y och visar hur man kan åka på  

14.  sparkbilen. Y följer instruktionerna och börjar rulla med bilen. 
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Utdraget visa att de yngre barnen förväntas behöva mer hjälp än de äldre barnen samt att de 

ses som mindre kapabla att ta egna initiativ. När ett äldre barn sitter själv på bänken kommer 

ingen pedagog fram och frågar om hon vill göra något, men när ett yngre barn sitter stilla på 

en trampbil visar P2 hur man kan göra för att bilen ska rulla. Nedan följer ytterligare ett kort 

utdrag som visar på hur normer om ålder kan ta sig till utryck.  

 

15. P3 knyter fast ett rep vid grinden till en av förskolans gårdar. 

16. Y kommer fram och tittar vad P3 gör. 

17. Y säger ”knyta” 

18. P3 säger till Y ”Jag knyter så att du och dina kompisar inte smiter. Förstår du?” 

Detta kan tolkas som att normen säger att de yngre barnen förväntas vilja rymma från gården 

och därmed behövs en låst grind för att förhindra att något av de yngre barnen rymmer.  

 

Fri lek inomhus 
 

1. P2 frågar pojke ”Vad gör du?” ”Går du bara runt?” ”Det får man göra”  

2. ”Gå runt och titta” 

3. Pojken svarar inte utan fortsätter att gå runt.  

4. P2 säger åt pojken att ta fram ett pussel eller något.  

5. Pojken sätter sig vid bordet med ett pussel framför sig. 

6. P2 säger till B1 och B2 som står och sorterar pennor ”Fröknar, kan ni visa pojken 

7.  hur man ska lägga pusslet”  

8. B1 går fram och visar pojken.  

9. B2 fortsätter att sortera pennor och sopar bort skräp från hyllan.  

10. B2 säger till B1 ”Kolla hur mycket skräp jag har samlat” ”Kan du gå och kasta det, 

11. medan jag sorterar?” B1 går och kastar skräpet 

12. B1 säger till pojken ”Nu kan du försöka lite själv” 

13. B1 säger till P2 ”Nu har jag hjälpt honom lite, så nu kan han göra själv” 
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14. P2 ”Du ska inte göra åt honom, utan bara visa.  

 

Utdraget ovan är taget från en observation av fri lek inomhus och speglar normen om att 

äldre barn kan och förstår mer än yngre barn. P2 trodde att B2 byggde pusslet åt pojken, men 

den verkliga händelsen var att B2 visade hur han skulle göra och sedan lade pojken pusslet 

själv.  

7.1.2 Kön 

Det som påvisades inom ramen för könsnormer var att flickorna framstod som lite tystare 

och lugnare än pojkarna och att pojkarna verkade vara de som bestämde mest under flickor 

och pojkars gemensamma lekar. Även ord som till exempel tjejsaker förekom. Dock 

bestämde även flickor över andra, men då mest över samma kön och tillät inte alla vara med. 

Nedan visas en observation från ett av rummen på förskolan.   

 

Observationen sker i ett rum där det sitter barn runt ett bord och bygger lego. Det är flesta 

av barnen är pojkar. 

 

1. Pojkarna pratar mest med varandra. En av flickorna kallad M försöker vara med i 

2. leken men får inte mycket respons från pojkarna.  

3. Den andra flickan vid bordet leker med pojkarna men blir tillsagd vad hon ska göra.  

4. Två flickor kallade T och J som tidigare lekte en annan lek sätter sig vid ett annat 

5.  bord där det står en stor låda med lego.  

6. T och J börjar bygga med lego. 

7. T säger till J ”Jag vill ha fler tjejsaker” Hon upprepar ordet tjejsaker ett antal gånger. 

8. Vid det andra bordet sitter nu endast M kvar tillsammans med P1.  

9. M sitter tyst vid bordet. Hon försöker få kontakt med P1 men får ingen respons då 

10. P1 pratar med en annan pedagog. 

11. M gör två försök att ta kontakt med P1, men ger sedan upp.  

12. M sitter tyst och leker med lego. M säger till flickorna vi det andra bordet ”Här finns 

13. det också lego” Kom hit och bygg istället” T svarar ”Nej, vi bygger med annat”.  

Vissa skillnader upptäcktes när det gäller pedagogernas förhållningsätt gentemot flickor 

respektive pojkar. Nedan följer ett utdrag ifrån den observerade leken utomhus.  
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Lek utomhus  
 

1. Y står vid en liten cykel P3 står bredvid och säger till Y ”Kan du inte sitta här?”  

2. och leder Y till cykeln.  

3. Y ramlar. P2 ”oj, hur gick det fick du ont” P2 tar på Y vantar och går sedan där ifrån.  

4. Y går efter P2 och pekar på sandlådan. P2 ”Jag kommer” P2 går sedan fram till Y 

5. som nu står vid gungan P2 ”vill du gunga?”  

6.  P2 lyfter upp Y och ett annat barn i samma ålder i gungan. P2 gör fart på barnen i   

7.  gungan och sjunger för de. 

8.  Barnen sjunger sedan själva.  

9.  P2 säger ”Bra Y du kan sjunga”  

10.  P2 uppmärksammar inte att det andra barnet i gungan sjunger.  

11. Två barn leker själva P3 går fram och pratar med en av de, vilket är en flicka.  

      12. Tre flickor och en pojke leker i en buss på gården.  

13. P3 går fram till barnen i bussen och pratar med en av flickorna. Pojken försöker få                    

14.  kontakt med P3 men får ingen respons. 

Detta utdrag visar hur flickorna verkar vara de som får mest uppmärksamhet av 

pedagogerna. En pojke försöker ta kontakt men får inge respons av pedagogen som fortsätter 

prata med en av flickorna i bussen. När en flicka och en pojke sjunger tillsammans blir endast 

flickan uppmärksammad. Detta visar att flickor och pojkar i viss mån behandlas olika.  

 

7.1.3 Utseende  
Normer om utseende var något som inte framkom i någon vidare utsträckning under 

observationerna. Dock diskuterade två barn under en måltidsituation huruvida man blir tjock 

av mat eller inte. Det var även några barn som tyckte att fisken de åt påminde om en snippa. 

Det var en flicka som började prata om detta, sedan hängde några pojkar på trots att snippa 

är en kroppsdel som hör till flickor. Däremot var det flickan kallad barn 6 som mest använde 

det ordet. Vilket kan handla om att hon är mer bekväm med ordet eftersom hon är en flicka. 

Detta kan även till viss del kopplas till kön. Nedan följer transkriptioner av dessa händelser. 
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Måltidsituation 

1. Barn 4 säger till barn 5 ”Om man bara äter jättemycket, då blir man tjockis.  

1. Barn 5 håller inte med om det och säger till pedagogen ”Barn 4 sa att om man äter  

2. mat blir man tjockis. 

3. Pedagogen svarar ”Man blir inte tjockis av att äta”. ”Man blir stor, stark och frisk om 

4. man äter”.  ”Vad är tjockis?”  

5. Barn 4 ”Jag vet! Man är stor och fet, och kan inte röra på sig” 

6.  Pedagog ”En del tycker om att vara lite större” ”En del tycker att det är fint”. 

7. Barn 2 ”Jag äter ryggen på fisken, det är gott”. 

8. Barn 6 stoppar i fisk i munnen och säger. ”Jag åt snippan” 

9. Barn 2 Snippan är här inne 

10. Barn 2 säger till pedagogen. ”Jag ska visa dig, här är snippan” och visar det som han 

11. tycker likna en snippa.  

12. Pedagogen ”Det påminner lite om det” 

13. Barn 4 var är snippan? 

14.  Barn 2 äter fisk 

15. Barn 6 Säger till barn 5 ”Han äter snippan” och pekar på barn 2. 

16. Barn 6 ”Han äter fisksnippan”. 

17. Barn 7 och 8 busar med varandra 

18. Barn 3 Tar mer fisk 

19. 17. Pedagogen tittar på barn 3 och tar sedan skålen och ger den till barn 1. 

20. Barn 4 och 5 fortsätter prata om tjockis.  

21. Barn 5 tar upp fisk med händerna och tittar på den.  

22. Barn 6 säger ”När jag låg i mammas mage hade hon så här stor mage” Barn 6 försöker 

23. visa hur stor magen var. 
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Under denna situation uppträde flera normer. Dessa normer handlar bland annat om hur man 

bör bete sig och om utseende. 

7.1.4 Beteende 

Det verkar finnas en hel del normer om hur man bör bete sig i förskolan. Under 

observationerna blev barnen tillsagda att till exempel inte äta och bygga med lego samtidigt, 

att inte skrika, att sitta ner vid matbordet, etcetera. Även barn gav varandra tillsägelser att 

till exempel inte slicka på fingrarna vid matbordet för att det är äckligt eller hur man ska 

spela ett spel. Pedagogerna gav barnen vid flera tillfällen tillsägelser utan att ta reda på vad 

som låg bakom eller utan att tänka sig för. Främst en pedagog kallad P2 sade ofta till barnen 

vad de skulle göra och inte, samt gav förslag på saker som sedan inte blev av, vilket bland 

annat var att spela spel med barnen. Nedan följer ett utdrag från observation över barns lek 

inomhus. 

 

 

1. Åtta barn sitter runt ett bord varav två är pojkar och resten flickor, varav tre av  

2. flickor spelar spel 

3. En av flickorna kallad T säger till ett av de andra barnen som hon spelar med  

4. ”Det ska inte vara så! ”Jag vill ha som hon har” nämner namn. 

5. De två pojkarna sitter tyst och ritar.  

6. Två flickor sitter vid ett mindre bord och en pojke sitter med. Barnen pratar med 

7. varandra. 

8. Några barn sitter på en matta och bygger torn av timglas. 

9. P2 säger till barnen ”Lägg tillbaka de” ”Ni kan bygga med annat material”  

10. ”Lägg tillbaka så ska jag visa er hur ni kan bygga”  

11. Barnen lägger tillbaka timglasen och börjar leka med annat. 

12. P2 visar för en lite yngre flicka hur man spelar ett spel. En pojke i ungefär samma  

13. ålder tittar på. 

14. P2 säger till en flicka på golvet ”Lugna ner dig” 

15. P2 spelar ett spel med en pojke ca 3 år gammal. P2 visar hur man ska göra för att 
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16. lägga rätt                      

17. P2 säger till flickor på golvet ” Lägg spelet på bordet så kan vi spela”  

18. P2 fortsätter att bygga med pojken  

19. Flickorna gå iväg och frågar P3 om han vill spela med de, P3 svarar ”Nej, jag  

20. måste vara härinne” 

21. Flickorna går då och läser bok istället, men tar med sig saker från spelet.  

22. P1 kommer fram till flickorna i soffa och säger. ”De där sakerna hör ju till 

23. fruktspelet” ”Jag vill inte att ni går runt med det” Lägger betoning på inte. 

24. P2 spelar med pojken och frågar ”Är du klar nu?” 

25. P2 påvisar en del hur pojken ska göra när han spelar. 

26. P2 säger åt flickorna att de måste plocka undan spelet som ligger på golvet. 

27. P2 säger till en pojke vid ett bord ”Inte skrika”  

Detta utdrag visar hur Pedagog 2 och Pedagog 3 förhåller sig till normer om hur barnen 

förväntas uppträda. Det blir även tydligt hur normerna påverkar barnen och deras 

utforskande 

 

Analys 

Resultatet visar att det förekommer en del normer i förskolan. De mest synliga normerna 

handlar om hur man bör bete sig, men även normer inom kön, ålder och utseende gjorde sig 

till viss del synliga. Barnen verkade veta att det är pedagogerna som har störst makt och 

därmed några man ska lyssna på. Barnen lyssnade på pedagogerna vid tillsägelser och följde 

pedagogernas instruktioner. Resultatet visar även hur olika normer samspelar med varandra 

och bildar olika maktrelationer. Detta kan kopplas till det intersektionella perspektivet som 

innebär att som pedagog förstå hur normer påverkar varandra och att normer ständigt är 

kopplade till makt (Salmson och Ivarsson 2015, s. 23 och 24). Detta blev synligt under 

observationerna då de äldre pojkarna var de som oftast bestämde i lekar och tog för sig mer 

än flickorna och de yngre barnen oavsett kön. Här samspelar normer om kön och ålder, vilket 

utgör mer makt hos pojkarna. Dock visar resultatet att pedagogerna har mer makt och gav 

pojkarna ofta tillsägelser för att de ansågs vara för högljudda etcetera. Pedagogerna 

behandlade även flickor och pojkar olika i vissa situationer. Detta blev synligt bland annat 

under fri lek utomhus där flickorna var de som fick mest uppmärksamhet (Avsnitt 7.1.2, 

punkt 1–14). 
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Det finns som tidigare nämnt olika typer av kön och ålder, de former som undersökts i denna 

studie är juridiskt kön, samt biologisk ålder. Det vill säga om barnet är fött som flicka eller 

pojke, samt hur länge han eller hon levt. Detta för att det blir svårt att genom observation vid 

en kortare studie förstå och få en inblick i barnets mognad, samt vilket kön barnet identifierar 

sig som. Resultatet visar även att pedagoger delar upp barnen efter biologisk ålder i form av 

olika avdelningar för de lite äldre barnen och de yngre.   

 

7.2 Pedagogers förhållningsätt gentemot normer 
Genom observationerna kan man förstå att pedagoger i förskolan har olika förhållningsätt 

och där med förhåller sig olika till normer. Alla pedagoger som medverkade i studien gav 

barnen tillsägelser, vilket är något som ibland behövs, däremot kan det ibland lätt bli för 

mycket tillsägelser och tillrättavisande. Till exempel sade P2 ofta till barnen vad de skulle 

göra och hur de skulle bete sig. Nedan följer ett utdrag från observationen utomhus till följt 

av ett utdrag från observation inomhus.  

          

Lek utomhus 
 

1. En pojke sitter på en cykel som det står polis på.  

2. En flicka åker fram på en cykel till P2 och säger ”Vet du? Jag är polis” P2 svarar  

3. ”där är polis på riktigt” och pekar på poliscykeln.  

4. Barnen på cyklarna leker polis. Två pojkar cyklar ram till en annan pojke, tar tag i 

5. 3.   pojkens arm och säger. ”Du är fångad” 

6. En pojke kallad S cyklar runt och gör sirenljud. P2 säger till S ”Inte låta hela tiden”  

5. Du behöver inte låta så mycket” 

7. P1 uppmärksammar också ljudet som S gör, men låter barnet hållas. 

 

 Lek inomhus 

1. Två flickor kallade B1 och B2 sitter vid ett bord.  

2. B2 frågar P2 ”visst bestämmer vuxna allt?”  

3. P2 svarar ”Barnen bestämmer mycket, till exempel vad ni ska leka.  

4. B1 ”Min mamma säger att hon bestämmer över mig” 
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5. P2 ”Barn bestämmer mycket, men vissa saker behöver vuxna bestämma för att hjälpa 

6.   er” 

Analys 

Pedagogernas förhållningssätt är som sagt olika. Genom resultatet kan man se att 

förhållningssättet påverkar barnen på olika sätt, till exempel bytte några barn snabbt aktivitet 

när de inte fick någon respons från någon pedagog, eller blev tillsagda att inte bygga med 

vissa material. Resultatet visar att det finns vissa kunskapsluckor när det gäller att vidga 

normerna. Det normkritiska perspektivet handlar om att upptäcka normer och sedan arbeta 

för att vidga de. Däremot visar resultatet att det är pedagogerna som bär mycket av ansvaret 

för utvecklande av normer i förskolan, till exempel genom att säga vad man får göra och 

inte, samt hur man ska bete sig och genom att dela in barnen efter biologisk ålder och sedan 

behandla de olika.  

 

Dessa normer blir som oskrivna regler som barnen bör följa för att inte ses som annorlunda. 

Pedagogerna kan istället för att säga åt barnen att tex inte bygga med timglas, 

uppmärksamma barnen och bygga vidare med saker som inte ses som ”normalt” 

byggmaterial. P2 påpekade att en av cyklarna var en ”riktig” policykel när ett av barnen på 

en annan cykel sade att hon var polis, vilket skulle från ett barns sida kunna tolkas som att 

det är fel att fantisera och att det är fel att leka polis på en vanlig cykel. Som normkritisk 

pedagog behöver man ha ett öppet och tillåtande förhållningsätt som öppnar upp och vidgar 

normerna istället för att vara en bidragande faktor till att normer bildas.  

Resultaten visade att det fanns pedagogerna hade vissa kunskaper om hur man bör förhålla 

sig till normer. Till exempel tog pedagogen vid matsituationen barnens diskussion om tjockis 

på allvar och ifrågasatte vad de menade med uttrycket tjockis, samt förklarade att en del vill 

vara större och att det inte är något fel med det. P2 förklarade för barnen att en del saker 

behöver vuxna bestämma, men att barn bestämmer ganska mycket till exempel vad de vill 

leka med. Detta skedde i samband med att ett barn ställt frågan om det stämde att vuxna 

bestämmer allt (punkt 1-5 avsnitt 7.2). Genom resultatet kan man förstå att det är förskolan 

pedagoger som har den högsta positionen och därmed mest makt, vilket man kan se genom 

att de vuxna ger barnen tillsägelser och barnen förstår att de ska lyssna och därmed oftast 

gör som de blir tillsagda.   

Vid den observerade matsituationen tilläts barnen att samtala, även om saker som ofta från 

en vuxen sida kan anses som opassande att prata om vid matbordet. När barnen pratade om 

kroppsdelen snippa avbröt inte pedagogen samtalet, utan lät det fortgå. Vilket kan tolkas 

som att hon såg situationen från barnens perspektiv, vilket i detta fall var att de tyckte fisken 

likande en snippa. Enigt Løkken och Søbstad gör pedagogerna ett stort fel om de inte ser till 

barnens perspektiv vid planering och utformning av verksamheten, då det är barnen som ska 

stå i fokus (Løkken och Søbstad 1995, s. 14). Detta kan även kopplas till Queerteorin som 
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handlar om att ge barnen mer delaktighet och utrymme, samt tillåtas att reflektera och tycka 

utifrån sina egna tankar. 

 

7.3 Normers påverkan  
Under observationen upptäcktes hur barnen ändrade beteende och anpassade sig efter det 

pedagogernas förhållningsätt. Barnen som ville spela bytte aktivitet då ingen pedagog ville 

spela med de utan istället bad barnen att plocka undan spelet och några barn hämmades i 

sitt utforskande att bygga med annorlunda byggmaterial, då de blev tillsagda att inte bygga 

med timglas och istället bygga med vanligt byggmaterial. Nedan följer ett kort utdrag från 

den nämnda situationen 
 

1. Några barn sitter på en matta och bygger torn av timglas. 

2. P2 säger till barnen ”Lägg tillbaka de”  

3. P2 ”Ni kan bygga med annat material” 

4. P2 ” Lägg tillbaka timglasen så ska jag visa er hur ni kan bygga”  

5. Barnen lägger tillbaka timglasen och börjar leka med annat. 

6. P2 visar inte hur de kan bygga på annat sätt, utan spelar spel med ett annat barn. 

Analys 
Normer påverkar barns vardag på olika sätt, bland annat genom att styra barns beteenden, 

vilket kan hindra de från att utvecklas på de sätt de annars skulle ha gjort. Genom resultatet 

blir det uppenbart hur barnen ändrar sitt agerande och beteende efter de normer som finns i 

förskolan. Barnen vet att de vuxna har mer makt och att de ”vet bäst”. Därmed lyssnar barnen 

på de vuxna och säger inte ofta emot. Barnen på förskolan blev tillsagda att inte skrika, att 

lugna ner sig, inte spara lego gubbar, plocka undan, etcetera. Barnen gjorde sällan motstånd 

utan följde normerna för hur man bör bete sig i förskolan.  

Resultatet påvisar att barnen i mångt och mycket gick emot sina egna idéer och behov för att 

tillfredsställa de vuxna och för att följa normerna.  När barnen ville prova på något nytt och 

utmana normerna samt ta reda på hur man kan bygga med olika material istället för till 

exempel vanliga byggklossar var inte pedagogen medskapande och arbetade inte heller 

normkritiskt, utan avbröt barnen utan att ta reda på varför de hade valt att bygga med just 

timglas. Pedagogen satt dock och spelade spel med ett annat barn, vilket kan vara en 

anledning till att han inte kunde gå därifrån, dock kund pedagogen bett barnen vänta till han 

var färdig eller låta barnen fortsätta bygga med timglasen.  

 



 

27 
 

8. Sammanfattande analys 
 

Här besvaras studiens forskningsfrågor genom sammanfattning utifrån analyserat resultat i 

tidigare avsnitt. 

 

8.1 I vilken utsträckning förekommer normer inom kön, ålder, 

beteende och utseende i förskolan?  
Analysen visar att dessa normer alla tar sig i uttryck i förskolan, dock i olika grad. Normer 

kopplat till beteende är den norm som förekommer i störst utsträckning och innefattar 

främst hur barn bör bete sig. I förskolan förekommer regler vad man får göra inomhus 

respektive utomhus, samt hur barn förväntas uppföra sig vid planerade situationer, som till 

exempel att sitta still vid bordet och äta sin mat när det är lunch. Även vissa uppdelningar 

och skillnader mellan kön framkommer, vilket kan kopplas till normer kopplat till beteende 

då normer om kön främst visade på flickor och pojkars olika handlade. Analysen visar 

också att ålder är en tydlig norm då barnen delas upp i olika avdelningar baserat på barnets 

juridiska ålder och inte utifrån individuell mognad. 
 

8.2 Hur påverkas barn av normer? 
För att inte klassas som annorlunda behöver barn följa befintliga normer i förskolan. Detta 

innebär att barn ofta handlar utifrån det som förväntas av de istället utifrån egna behov. 

Analysen visar att barnen ser förskolans pedagoger som de som har mest makt och därmed 

de som bestämmer, vilket medför att barnen gör sitt bästa för att leva upp till pedagogernas 

förväntningar. Vid tillsägelser visar resultatet att barnen ofta gör som de blir tillsagda för att 

inte gå emot förskolans normer även om det innebär att gå emot sina egna behov och känslor. 

Detta kan man förstå genom att titta tillbaka på punkt 1–6 från utdraget under avsnitt 7.3 där 

barnen blir ombedda att inte bygga med timglas.  

 

8.3 Hur förhåller sig pedagoger till normer? 
Genom analysen blir det tydligt att det finns en del kunskapsluckor i förskolan gällande att 

arbeta med normer. Resultat och Analys visar att pedagogerna i nuläget förstärker normerna 

mer än vad de vidgar de. Detta genom att ofta säga till barnen hur de ska bete sig. Däremot 

är pedagogernas förhållningsätt olika, vilket bland annat visade sig genom att en del 

pedagoger gav barnen mer tillsägelser än andra. Genom att titta på punkt 5–10 under del 

7.1.3 och jämföra det med måltidsituationen blir det tydligt att pedagogen vid matbordet är 

mer tillåtande och ger barnen mer utrymme än P2 2. Även utomhus handlar pedagogerna 

annorlunda vilket kan förstås genom att titta på utdraget där barnen leker polis (punkt 5-7, 

avsnitt 7.2). Pedagogerna kan behöva reflektera över sitt förhållningsätt, samt låta barnen 

vara med och bestämma, vilket kan kopplas till Queerteorin vilket enligt Sörensdotter 

handlar om hur man som pedagog bör anpassa sitt förhållningsätt så att barnen ges mer 

utrymme och frihet i sitt lärande och utveckling (Sörensdotter 2010, s. 142). 
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8.4 I vilken utsträckning arbetar pedagoger i förskolan med att 

vidga befintliga normer? 

Genom analys av resultatet blir det synligt att pedagogerna behöver inta mer kunskaper när 

det gäller at arbeta med normer. De behöver förhålla sig mer till det normkritiska 

perspektivet för att få syn på normerna och därefter arbeta med att vidga de. Däremot 

påvisades vissa kunskaper kring detta mer eller mindre hos pedagogerna som deltog i 

studien. Under måltidsituationen (avsnitt 7.1.3 punkt 1–4) blir det tydligt hur pedagogen 

försöker få barnen att förstå att det inte är fel att se ut på olika sätt. Pedagogen lyssnade även 

på barnen och ställer frågor som öppnade upp för diskussion. Under fri lek inomhus (avsnitt 

7.2 punkt 2) frågar ett av Barnen P2 och det stämmer att vuxna bestämmer allt. P2 svarar på 

frågan på ett tydligt och konkret sätt som förklarar varför vuxna bestämmer och när barnen 

får bestämma. 
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9. Diskussion 
 

Detta avsnitt presenterar analys och resultat i förhållande till tidigare forskning och studiens 

teoretiska utgångspunkter. I analysen har fyra frågeställningar besvarats, vilka är:  

I vilken utsträckning förekommer normer kopplat kön, ålder, beteende och utseende i 

förskolan? Hur påverkas barn av normer kopplat till kön, ålder, beteende och utseende? Hur 

förhåller sig pedagoger till normer kopplat till kön, ålder, beteende och utseende? I vilken 

utsträckning arbetar pedagoger i förskolan med att vidga befintliga normer? 

 

Studien har som syfte att undersöka i vilken grad normer inom kön, ålder, utseende och 

beteende förekommer i en förskoleverksamhet, samt hur pedagoger arbetar. Genom 

observationer uppmärksammades hur befintliga normer kan ta sig i uttryck i förskolan. 

Analysen visar även att pedagogers förhållningsätt kan vara en orsak till att normer bildas. 

Riddersporre skriver om begreppet normativ styrning, vilket innebär att en ledare styr 

arbetslaget med strävan efter att alla ska förstå och uppfatta en situation på ett likvärdigt sätt 

(Riddersporre 2010, s. 139 och 141).  

Enligt analysen blir det tydligt att pedagogerna i arbetslaget har sina egna synsätt samt 

förhållningsätt även om de alla arbetar efter samma mål och riktlinjer. Detta kan tolkas som 

att trots att arbetslaget har en ledare (rektor) tillåts pedagogerna att anpassa och tillämpa sig 

sitt eget förhållningsätt. Detta tyder på att det inte förekommer normativ styrning i någon 

vidare utsträckning i den deltagande förskolan. Då de flesta pedagogerna verkade sakna 

kunskap om hur man arbetar med att vidga normer, skulle däremot en viss grad av normativ 

styrning kunna innebära en fördel i detta fall. Genom styrning från rektorn skulle 

pedagogerna kunna öka sina kunskaper och tillsammans kunna arbeta utifrån ett normkritiskt 

perspektiv som innebär att få syn på befintliga normer för att sedan arbeta med att vidga de. 

Corsaro använder begreppet kamratkultur, vilket handlar om de sociala världar som barn 

skapar i grupp. Enligt Corsaro tolkar barn det som vuxna gör och säger för att sedan anpassa 

informationen efter sina egna tolkningar och använda sig av dessa i kamratkulturen. Den 

handling som barn utför när de tar in och tolkar information kallar Corsaro för tolkande 

reproduktion (Corsaro 2015, s. 2). Genom resultat och analys av observationerna i den 

medverkande förskolan blev det tydligt hur barnen tagit till sig det vuxna sagt och gjort, då 

det är tydligt att de vet hur de förväntas bete sig samt att de själva även ger varandra 

tillsägelser på samma sätt som de får tillsägelser av pedagoger. Även i lekar upptäcktes spår 

av tolkande reproduktion, så som till exempel polislekar, vilket är en tolkning av det barnen 

sett och hört kopplat till yrket polis. Barnen lekte tillsammans i denna lek och delade mig 

sig av sina tolkningar till varandra vilket skapade en kamratkultur.  

Corsaro använder sig även av begreppet sekundär anpassning, vilket innebär att barn tar åt 

sig det vuxna säger och låter det se ut som att de anpassar sig till reglerna, men går egentligen 

emot de vuxna (Corsaro 2015, s. 3 och 4). Barnen som deltog i denna studie verkade för det 

mesta lyssna på de vuxna och följa normerna. Däremot upptäcktes till viss del spår av 

sekundär anpassning. Ett exempel på detta är när några barn lägger undan ett spel som P2 
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bett de plocka undan. Barnen lägger tillbaka nästan alla sakerna i spelets kartong, men ett av 

barnen tar med sig några av spelets saker i handen och går för att läsa böcker. P2 märker inte 

detta utan tror att barnen plockat undan allt. En annan pedagog upptäcker dock detta och 

barnen blir tillsagda att lägga tillbaka sakerna. 

På den deltagande förskolan var barnen uppdelade på två olika avdelningar, var på den ena 

var barnen mellan ett och två år gamla och på den andra avdelningen mellan tre och fem år 

gamla. Detta visar att barnen delas upp utifrån biologisk ålder och inte efter individuell 

mognad. De äldre barnen förväntades även vid vissa tillfällen hjälpa de yngre. Detta kan 

kopplas till Hellman, Heikkilä och Sundhalls forskning som handlar om hur ålder mäter 

barns kompetens. Författarna fick fram resultatet att barn som följde normerna för den ålder 

de befann sig i sågs som mer kompetenta än yngre barn eller barn i samma ålder som inte 

följde normerna (Hellman, Heikkilä och Sundhall 2014, s. 331). Hellman, Heikkilä och 

Sundhall skriver även om hur normer om kön och ålder kan kopplas till varandra. Enligt 

författarnas forskning framgick det hur flickor respektive pojkar som följde normerna för 

hur en flicka eller pojke bör vara behandlades som äldre än de barnen som inte följde 

könsnormerna. Barn som inte följde normerna kunde även bli kallade för uttrycket bebis, då 

detta begrepp sågs som relativt könlöst (Hellman, Heikkilä och Sundhall 2014, s. 341).  

Analysen till denna studie visar inga stora skillnader när det gäller pedagogers 

förhållningsätt gentemot kön. Däremot förekom vissa skillnader inom flickor och pojkar, 

men då mer kopplat till beteende, snarare än ålder. När det gäller pedagogers förhållningsätt 

blev pojkarna tillsagda något mer än flickorna, som verkade få något mer uppmärksamhet. 

Både pojkar och flickor lekte tillsammans, dock var det pojkarna som verkade vara de som 

bestämde mest och tog för sig lite mer. Däremot visar analysen att även flickor bestämde, 

dock var det mest över samma kön medan i flickor och pojkars gemensamma lekar verkade 

pojkarna ha övertaget. 

Enligt Thornberg handlar normer om hur människor bör bete sig i vissa sammanhang, dessa 

normer styr människors beteende och påverkar synen på sig själv och andra. Författaren 

menar också att normer kan dela upp människor i fack, utifrån till exempel makt, status, 

etcetera (Thornberg 2006, s. 28). I förskolan som undersöktes var det tydligt att barnen såg 

sig underlägsna de vuxna. Detta blev synligt genom analys av resultatet som visade att 

barnen för det mesta lyssnade på de vuxna utan att ifrågasätta. Ett barn ställde även frågan 

om det stämmer att vuxna bestämmer allt, vilket visar tydligt att hennes tolkning av världen 

är de vuxna som bestämmer och att barn ska lyssna. Normen om att barnen ska lyssna på de 

vuxna ger pedagogerna mer makt, vilket gör att barnen kan känna att de befinner sig i en 

lägre position. Positionerna som bildas av normer kallas enligt Hellman (2013, s. 30 och 31) 

för maktrelationer. 
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10. Konklusion 

Denna studie undersöker i vilken utsträckning vissa typer av normer förkommer i förskolan 

och hur pedagoger arbetar för att vidga dem. Studien visar att normer kopplat till beteende, 

utseende, kön och ålder alla förekom i den undersökta förskolan om än i olika utsträckning. 

Enligt resultatet var den mest synliga normen kopplat till beteende och handlar om hur barn 

förväntas bete sig. Barnen verkade se pedagogerna som några som tillhör en högre position 

och har mer makt. Detta blir tydligt i resultatet då barnen inte ofta satte sig emot det vuxnas 

tillsägelser, utan gjorde istället som de blev tillsagda. Även normer kopplat till kön och ålder 

förekom i verksamheten. Barnen blev i stort sett behandlade lika av förskolans pedagoger 

oavsett kön, dock framkom vissa skillnader, till exempel fick flickorna under leken utomhus 

mer uppmärksamhet av pedagogerna, samt fick färre tillsägelser än pojkarna. De yngre 

barnen verkade ses som mindre kompetenta och därmed i behov av mer hjälp från äldre barn 

och pedagoger. Förskolan var även uppdelad i två avdelningar baserat på barnens ålder. Den 

norm som förekom i minst utsträckning var normer kopplat till utseende. Denna typ av norm 

förekom vid den observerade måltidsituationen. Resultatet visade kunskapsluckor i 

förskolan när det gäller att anpassa sitt förhållningsätt efter det normkritiska perspektivet, då 

verksamhetens pedagoger verkade stärka befintliga normer mer än att vidga dem. Som 

vidare forskning skulle det vara intressant att använda en annan metod för insamling av data 

till exempel intervju av personal och barn. Eventuellt skulle flera metoder kunna användas 

vid samma forskning för att sedan kunna jämföra resultat.   
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Bilaga 1 

 

Transkriberad observation 

 

Fri lek utomhus 

Ungefär 10 barn var ute på gården och lekte, barnen var i åldrarna 1-5 år. Det var 3 pedagoger 

ute på gården. Pedagogerna benämns P1, P2 och P3.  

Två barn står utanför grinden till en av förskolans gårdar. Ett av barnen har precis kommit 

till förskolan. Barnen börjar busa med varandra. P1 säger då ”Sluta bråka och kom in istället” 

Hon säger även barnens namn.  

P2 leker med några barn (flickor och pojkar). Ett yngre barn sitter i sandlådan brevid och 

leker själv.  

Samtidigt sitter en flicka i ca 5år åldern ensam på en bänk. Hon går sedan efter de P2 och 

barnen som tidigare lekte med p2 för att hämta cyklar från ett förråd.  

Det yngre barnet som vi kan kalla Y sitter fortfarande ensam i sandlådan. 

P3 kommer ut och börjar prata med P1 

De flesta barnen börjar leka med cyklar.  

Barn Y sitter på en sparkbil. P2 går fram till Y och visar hur man kan åka på sparkbilen. Y 

följer instruktionerna och börjar rulla med bilen. 

En pojke sitter på en cykel som det står polis på.  

En flicka åker fram på en cykel till P2 och säger ”Vet du? Jag är polis” P2 svarar ”där är 

polis på riktigt” och pekar på poliscykeln.  

Barnen på cyklarna leker polis. Två pojkar cyklar ram till en annan pojke, tar tag i pojkens 

arm och säger. ”Du är fångad” 

En pojke vi kan kalla S cyklar runt och gör sirenljud. P2 säger till S ”Inte låta hela tiden” Du 

behöver inte låta så mycket” 
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P1 uppmärksammar också ljudet som S gör, men låter barnet hållas. 

S säger till andra barn ”Sätt på sirenerna” 

P3 går förbi barnen 

Y tittar vad P3 gör 

En till flicka kommer ut på gården. En annan flicka kommer fram och säger ”vi leker polis” 

Flickan som precis går ut säger ”Jag ska gunga” ”Vill du vara med”? Den andra flickan följer 

med och gungar. 

Barnen på gungan ropar till P3 ”Titta! En helikopter” 

Ett annat barn säger ”En polishelikopter” P3 svarar ”Kom du på det?” 

Pojke på poliscykel säger något till P3  

P3 svarar ”Vad sa du? 

Pojken upprepar sig 

P3 säger ”Jag hör inte” 

P3 knyter fast ett snöre i en grind  

Y kommer fram och tittar vad P3 gör 

Y säger ”knyta” 

P3 säger till Y ”Jag knyter så att du och dina kompisar inte smiter. Förstår du?” 

Y står vid en liten cykel P3 står bredvid och säger till Y ”Kan du inte sitta här?” och leder Y 

till cykeln. Y ramlar. P2 ”oj, hur gick det fick du ont” P2 tar på Y vantar och går sedan där 

ifrån.  

Y går efter P2 och pekar på sandlådan. P2 ”Jag kommer” P2 går sedan fram till Y som nu 

står vid gungan P2 ”vill du gunga?” P2 lyfter upp Y och ett annat barn i samma ålder i 

gungan. P2 gör fart på barnen i gungan och sjunger för de. Barnen sjunger sedan själva. P2 

säger ”Bra Y du kan sjunga” P2 uppmärksammar inte att det andra barnet i gungan sjunger.  

Två barn leker själva P3 går fram och pratar med en av de, vilket är en flicka.  
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Tre flickor och en pojke leker i en buss på gården. P3 går fram till barnen i bussen och pratar 

med en av flickorna. Pojken försöker få kontakt med P3men får ingen respons. P3 börjar 

prata med P2 som just då leker med barnen i bussen. P2 riktar då sin uppmärksamhet till P3 

istället för barnen.  

P3 säger sedan ”Vi går in, det är inget bra väder”. 

Ett av barnen skyndar sig till dörren. Andra barn i samma ålder kommer tätt efter. En flicka 

i ca ett år gammal sitter kvar på en cykel. 

 

Fri lek inomhus 

Åtta barn sitter runt ett bord varav två är pojkar och resten flickor  

3 av flickorna spelar spel 

En av flickorna som vi kan kalla T säger till ett av de barnen som hon spelar med. ”Det ska 

inte vara så! ”Jag vill ha som hon har” nämner namn. 

De två pojkarna sitter tyst och ritar. En av flickorna går iväg och försöker ta med si en av 

pojkarnas papper. Pojken berättar detta för pojken mitt emot.  

2 flickor sitter vid ett mindre bor och en pojke sitter med. Barnen pratar med varandra. 

Några barn sitter på en matta och bygger torn av timglas. 

P2 säger till barnen ”Lägg tillbaka de” Ni kan bygga med annat material” ” Lägg tillbaka så 

ska jag visa er hur ni kan bygga” Barnen lägger tillbaka timglasen och börjar leka med annat. 

P2 visar för en lite yngre flicka hur man spelar ett spel. En pojke i ungefär samma ålder tittar 

på 

P2 säger till en flicka på golvet ”Lugna ner dig” 

P2 spelar ett spel med en pojke ca 3 år gammal. P2 hur man ska göra för att lägga rätt.  

P2 säger till flickor på golvet ” Lägg spelet på bordet så kan vi spela”  

P2 fortsätter att bygga med pojken  
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Flickorna gå iväg och frågar P3 om han vill spela med de, P3 svarar ”Nej, jag måste vara 

härinne” 

Flickorna går då och läser bok istället, men tar med sig saker från spelet.  

P1 kommer fram till flickorna i soffa och säger. ”De där sakerna hör ju till fruktspelet” Jag 

vill inte att ni går runt med det” Lägger betoning på inte. 

P2 spelar med pojken och frågar ”Är du klar nu?” 

P2 påvisar en del hur pojken ska göra när han spelar. 

P2 säger åt flickorna att de måste plocka undan spelet som ligger på golvet. 

P2 säger till en pojke vid ett bor ”Inte skrika” Jag upplevde dock inte att pojken skrek.  

P2 går fram till två flickor som sitter vid ett bord. P2 ”Har ni blandat de där?” Flicka 1 säger 

”Vi sorterar” 

P2 ” Det är lättast att ta ut kaffebönorna först, de syns bäst” 

B2 ”Ska vi samarbeta”? 

P2 ”Ja, det är bra med samarbete” 

Barnen sorterar 

P1 går fram och hjälper pojken som P2 spelade med att rulla ihop en matta. P2 visade innan 

hur man på rätt sätt rullar ihop mattan.  

B2 frågar P2 ”vist bestämmer vuxna allt?”  

P2 svarar ”Barnen bestämmer mycket, tex vad ni ska leka. Men ibland behöver vuxna 

bestämma för att hjälpa er” 

B1 ”Min mamma säger att hon bestämmer över mig” 

P2 barn bestämmer mycket, men vissa saker behöver vuxna bestämma. 

P2 frågar pojke ”Vad gör du? Går du bara runt? Det får man göra. Gå runt och titta.  

Pojken svarar inte utan fortsätter gå runt.  

P2 säger åt pojken att ta fram ett pussel eller något.  
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Pojken sätter sig vid bordet med ett pussel framför sig. 

P2 säger till B1 och B2 som står och sorterar pennor ”Fröknar, kan ni visa pojken hur man 

ska lägga pusslet. B1 går fram och visar pojken. B2 fortsätter att sortera pennor och sopar 

bort skräp från hyllan.  

B2 säger till B1 ”Kolla hur mycket skräp jag har samlat” ”Kan du gåoch kasta det, medan 

jag sorterar?” B1 går och kastar skräpet 

B1 säger till pojken ”Nu kan du försöka lite själv” 

B1 säger till P2 ”Nu har jag hjälpt honom lite, så nu kan han gör själv” 

P2 ”Du ska inte göra åt honom, utan bara visa. Vilket var det B1 hade gjort.  

Pojke lade pusslet själv. 

P5 kommer in 

B1 och B2 säger till P5 ”Vi har städat hyllan” P5 ”Superbra” ”Vill ni ha trasa med vatten” 

B1 och B2 säger nej.  

P5 ”Okej” 

Jag går in i ett annat rum där det sitter barn runt ett bor och bygger lego. Det är flest pojkar 

runt bordet.  

Pojkarna pratar mest med varandra. En av flickorna som vi kan kalla M försöker vara med i 

leken, men får inte så mycket respons från pojkarna.  

De andra Flickan leker med pojkarna, men blir tillsagd vad hon ska göra.  

Två andra barn i rummet börjar på en ny lek, men blir tillsagda av P1 att städa undan först. 

Ett av barnen går och plockar undan medan barn kallad T börjar klättra på ribbstolarna på 

väggen. 

P5 frågar T ”Varifrån klättrar man?” T svarar ”Jag vet inte”  

P5 ”Från silvertejpen hoppar man” 

P1 ”Har du glömt bort?” 
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P5 ”Nu vet du! ”Från silvertejpen hoppar vi”.  

Flickorna hoppar från silvertejpen som är ditsatt på en av ribbstolens pinne. 

Flickorna går sedan till ett bord och sätter sig och bygger med lego.  

P1 som sitter vid det andra bordet där flera barn bygger med lego säger till en pojke som äter 

på något ”Vi äter inte och bygger samtidigt” 

P1 säger även till samma pojke ”Man kan inte spara legogubbar” 

T som sitter vi ett annat bor och leker med lego säger till flickan mitt emot, ”Jag vill ha fler 

tjejsaker” 

Vid det andra bordet sitter nu endast M kvar tillsammans med P1.  

M sitter tyst vid bordet. Hon försöker få kontakt med P1, men får ingen respons då P1 pratar 

med en annan pedagog. M gör två försök att ta kontakt med P1, men ger sedan upp. M sitter 

tyst och leker med lego. M säger till flickorna vi det andra bordet ”Här finns det också lego” 

Kom hit och bygg istället” T svarar ”Nej, vi bygger med annat”.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Transkribering av film  
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Videon visar en måltidsituation. Runt ett bord sitter en pedagog tillsammans med 8 barn ca 

4-5 år gamla. Endast en del av filmen transkriberades då den valda delen såg som mest 

relevant.  

Barnen sitter själva runt bordet medan Pedagogen är och hämtar mat.  

Barn 2 säger ”De som kan stå på marken och nå lampan får ett hundra kronor av mig.  

Barn 5, 6, 7 och försöker nå lampan. Barn 2 upprepar att man ska stå på marken och nå 

lampan, samt att det är den i lampan man ska nå (glödlampan). 

Pedagogen kommer tillbaka till bordet och säger ”Vad gör ni? ”Mäter ni Avståndet mellan 

lampan och bordet?” 

Barnen svarar inte. 

Barn 7 och 8 fortsätter försöka nå lampan och barn 7 säger ”Den är jättelångt upp” och syftar 

på själva glödlampan. 

Barn 1 sträcker sig snabbt mot lampan.  

Barn 4 säger till barn 5 ”Om man bara äter jättemycket, då blir man tjockis.  

Barn 5 håller inte med om det och säger till pedagogen ”Barn 4 sa att om man äter mat blir 

man tjockis. 

Pedagogen svarar ”Man blir inte tjockis av att äta”. ”Man blir stor, stark och frisk om man 

äter”.  ”Vad är tjockis?”  

Barn 4 ”Jag vet! Man är stor och fet, och kan inte röra på sig” 

Pedagog ”En del tycker om att vara lite större” ”En del tycker att det är fint”. 

Barn 5 ställer sig upp och utbrister ”Jag vill ha fisk!” 

Pedagog ”Varför skriker du? 

Barn 5 tar skålen med fisk och lägger upp på tallriken. 

Barn 2 ”Jag äter ryggen på fisken, det är gott”. 

Barn 6 stoppar i fisk i munnen och säger. ”Jag åt snippan” 
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Barn 2 Snippan är här inne 

Barn 2 säger till pedagogen. ”Jag ska visa dig, här är snippan” 

Pedagogen ”Det påminner lite om det” 

Barn 4 var är snippan? 

Barn 7 ”Kan jag få kyckling” 

Pedagog ”Kyckling har vi inte, vi har bara fisk” 

Barn kommer på att han sagt fel. 

Barn 2 äter fisk 

Barn 6 Säger ”Han äter snippan” ”Barn 5, han äter snippan” och pekar på barn 2. 

Barn 6 ”Han äter fisksnippan”. 

Barn 7 och 8 busar med varandra 

Barn 3 Tar mer fisk 

Pedagogen tittar på barn 3 och tar sedan skålen och ger den till barn 1. 

Barn 4 och 5 fortsätter prata om tjockis.  

Barn 5 tar upp fisk med händerna och tittar på den.  

Barn 6 säger ”När jag låg i mammas mage, hade hon så här stor mage” Barn 6 försöker visa 

hur stor magen var. 

Barn 6 äter fisken med fingrarna och Barn 5 säger ”Man äter inte sådär, det är äckligt” 

Pedagogen säger ”Det är slut på fisken igen” Ni har ätit så bra”. 

Barnen fortsätter att prata om att äta snippa. 

Barn 6 säger ”Vet du vad min katt har ätit?” Den har ätit en levande fågel.  

Barn 5 och 6 börjar prata om döda fåglar de sett. 
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Bilaga 3 

 

Blankett och info 

 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om normer i förskolan, kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Amanda Ågren som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt/mina barn deltar i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mina barn kommer 

att observeras och filmas i sin skolmiljö, samt att material från observationen kommer att 

analyseras och transkriberas. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

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 mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

 

 

Barnets  

namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 



 

43 
 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum 

 

 

....................................................................... ........................................................... 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten skrivs ut och lämnas till förskolan 

 

 

Information kring en studie om normer 

 

Jag är förskollärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

 

Studien kommer undersöka hur förskolan förhåller sig till normer. Jag kommer genom 

observation där jag för anteckningar, filmar och fotograferar inhämta data som senare 

kommer att analyseras och transkriberas. Jag kommer att lägga fokus på att studera normer 

främst inom områdena kön, familjemönster, utseende/funktion och beteende. Jag kommer 

observera både barn och pedagoger för att få reda på vilka normer som förekommer, hur 

normerna påverkar barnen, samt hur pedagogerna förhåller sig till de befintliga normerna. 

Både barn och pedagoger kommer att vara helt anonyma och filmer och foton kommer endast 

användas för min egen analys. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att observera flera barn samt pedagoger och 

samla in data genom att anteckna, filma och fotografera under en hel dag eventuellt kortare 

tid flera under dagar utan att medverka på annat sätt och utan att påverka vanliga 

aktiviteter. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
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Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta mig eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

 

Studiens handledare 

David Kronlid 

E-post: 

 

 

Student Amanda Ågren 

E-post: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


