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Syftet med föreliggande studie var att ge en fördjupad förståelse för 
förskollärarnas kunskaper kring normer och normkritisk pedagogik. Vi har 
genom semistrukturerade intervjuer gjort vår datainsamling med nio 
förskollärare på nio olika förskolor i tre olika kommuner. För en fördjupad 
kunskap i ämnet har vi även sökt efter tidigare forskning i litteratur, avhandlingar 
och vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att definitionen av normkritik skiljer 
sig åt mellan respondenterna men att alla tycker att det är ett viktigt ämne och 
har ambitionen att arbeta utifrån normkritisk pedagogik. Dock verkar det finnas 
en viss osäkerhet kring hur arbetet ska ske i praktiken och mer utbildning önskas 
av samtliga. Genus tenderar hamna i fokus och det visade sig att det är en 
balansgång mellan normkritisk pedagogik och toleranspedagogik. Slutsatsen vi 
kommit fram till är att respondenternas syn på normkritisk pedagogik är 
avgörande för barns fria identitetsutveckling.  
_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Titeln på denna studie är inspirerad av ett citat från Martinsson (2014) som lyder 
”..öppna för fler möjligheter att vara människa på.” (s. 149). Detta tycker vi ringar 
in hela det normkritiska förhållningssättet, då det handlar om att skapa 
möjligheter för att alla ska våga vara exakt som de vill, utan att bli påverkade eller 
hindrade av sin omgivning. Enligt Martinsson (2014) bör normer utmanas och 
utvidgas. Hon ser det som att barn är medskapare av det samhälle vi lever i, det 
är inte de vuxna som ska överföra vad de anser vara de rätta normerna. På så vis, 
menar Martinsson (2014) att samhället blir mer jämlikt mellan vuxna och barn. 
 
I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) finns ett stycke med 
rubriken 'Normer och värden', där står att läsa bland annat att förskolan ska 
sträva efter att barnen utvecklar en förståelse för alla människors lika värde. Alla 
barn ska dessutom få sina behov tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde. 
Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) skriver att formuleringarna i 
läroplanen måste tolkas innan de kan bli till praktik i verksamheten. Detta, 
menar författarna, gör att arbetet i förskolan kan se olika ut beroende på 
vem som tolkar läroplanen. Av den anledningen anser vi det vara intressant att 
undersöka hur förskollärare ser på arbetet kring normer och ifall de aktivt 
arbetar med en normkritisk pedagogik. Enligt Wedin (2014) är normkritisk 
pedagogik en förutsättning för att förskolan ska bli jämlik, det vill säga att alla bör 
få samma villkor och förutsättningar oavsett till exempel kön, etnisk 
tillhörighet eller sexuell läggning. Författaren hävdar att det inom det 
normkritiska arbetet är viktigt att avdramatisera olikheter och att visa upp en 
mångfald av alla typer av människor. Enligt Lindö (2009) behöver barn i tidig 
ålder introduceras till möjligheter för samspel och språkande i sin omgivning för 
att utvecklas känslomässigt, kognitivt och socialt. Barn är i behov av goda 
förebilder för att  kunna utveckla en positiv självbild och identitet. Det bör ske 
redan i tidig ålder, hävdar Lindö, eftersom det har stor inverkan på flera av 
barnens olika utvecklingsområden, som i sin tur påverkar hela barnets tillvaro. 
Eftersom barn tillbringar mycket tid i förskolan blir förskollärarna viktiga 
personer i barns utveckling. Wedin (2014) påpekar att barn lättare kan skapa en 
identitet utefter egna intressen utan förväntningar från omgivningen genom att 
bli presenterade en mångfald av olika sätt att vara människa på. Dessutom, 
menar hon, att en normkritisk pedagogik öppnar upp för en mer inkluderande 
samvaro och risken för diskriminering minskar genom att identifiera och 
undanröja riskfaktorer.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ge en fördjupad förståelse för förskollärares kunskaper 
kring normer och normkritisk pedagogik.   

Våra forskningsfrågor är:  
• Vad innebär normkritisk pedagogik för förskollärarna i studien?  
• Om, och i så fall hur, arbetar förskollärare med normkritik i förskolans 

verksamhet?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter den ovan inledande delen följer kapitlet bakgrund där vi går igenom 
centrala begrepp som återkommer i studien. I bakgrundskapitlet presenteras 
även tidigare forskning inom ämnet, samt det teoretiska perspektiv vi kommer 
använda för att förstå resultatet. Senare följer metodkapitlet där vi beskriver hur 
vi gått tillväga för att samla in den data som ligger till grund för studien. Här tas 
även forskningsetiska principer upp, samt hur vi förhållit oss till dessa i 
undersökningen. Därefter presenteras resultatet i sex olika teman. Resultatet 
analyseras sedan i förhållande till det valda teoretiska perspektivet. 
Avslutningsvis diskuterar vi resultat och metodval, innan vi presenterar vår 
slutsats för studien.�  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att presentera centrala begrepp som tas upp i studien. 
Vi kommer även att gå igenom tidigare forskning som är aktuell för ämnet. 
Slutligen kommer det sociokulturella perspektivet presenteras, vilket vi kommer 
att utgå från då vi analyserar vårt resultat. 

2.1 Centrala begrepp 

Normer 

Normer är vad som förväntas av ett fenomen eller en person, hur detta eller 
denna ska vara och bete sig (Eek-Karlsson, 2012). Elmeroth (2012) framhåller att 
normer handlar om vad som värderas som ”normalt” i vissa sammanhang. I och 
med att vissa personer faller innanför normen och klassas som ”vanliga” finns det 
de som värderas som ”ovanliga”, vilket gör att normer skapar ojämställdhet 
mellan de båda (Elmeroth, 2012). En norm blir synlig först när någon bryter mot 
den (Wedin, 2014). 

Normmedveten 

Att vara normmedveten handlar om att synliggöra normer, och problematisera 
hur normer påverkar och styr de förväntningar som finns på hur en person bör 
vara (Svaleryd & Hjertson, 2012). Normmedvetenhet kräver att det ständigt finns 
en uppfattning om vem som görs till norm och hur man öppnar upp för att 
inkludera fler personer (Bromseth, 2010). 

Normkritisk pedagogik 

Normkritik handlar inte om att eliminera eller osynliggöra normer, det är varken 
möjligt eller eftersträvansvärt (Svaleryd & Hjertson, 2012). Tvärtom menar de att 
normkritik är ett förhållningssätt som innebär att medvetandegöra, omforma och 
om det behövs skapa nya normer. Björkman (2010) beskriver normkritisk 
pedagogik som ett sätt att synliggöra normer i både material och beteende inom 
undervisningen. Hon menar att genom att synliggöra och utmana normer skapar 
man lättare förutsättningar för en undervisning där fler kan känna sig 
inkluderade. Till skillnad från toleranspedagogiken lyfts problem inom en 
normkritisk pedagogik från en individnivå till en strukturell nivå (Berg, 2010).  

Toleranspedagogik 

De som faller innanför normen och som ses som de så kallat ”vanliga”, skapar sig 
en tolerans och en acceptans kring de som faller utanför och som anses vara 
”ovanliga” (Langmann & Månsson, 2016). De ”ovanliga” blir utpekade som 
negativt avvikande och blir accepterade och ”tolererade” av personer inom 
normen (Svaleryd & Hjertson, 2012). Svaleryd och Hjertson (2012) konstaterar 
att tolerans skapar en negativ maktbalans mellan personer inom normen och de 
utanför.  

2.2 Tidigare forskning 

De ovan nämnda begreppen är återkommande i studien både i tidigare forskning, 
samt vår egen analys och diskussion. Nedan presenteras de i ett större 
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sammanhang utifrån den tidigare forskning vi tagit del av för att fördjupa oss 
inom området. 

2.2.1 Normer och normkritik 

Det finns en mängd olika normer och de är ständigt i förändring. Både i ett 
historiskt perspektiv och ett geografiskt. Det som anses vara normalt i vissa 
sammanhang eller platser idag kanske inte gjorde det för 50 år sedan (Martinsson 
& Reimers, 2014). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) påpekar att normer inte 
behöver vara något negativt, snarare kan det vara till hjälp när vi samspelar med 
andra. De är en del av den kultur vi lever i. Författarna hävdar dock att problem 
kan uppstå om vissa personer känner sig begränsade i sin individuella utveckling 
på grund av normer. Martinsson och Reimers (2014) påpekar att normer skapar 
ojämlikheter, en över- och underordning mellan olika personer. Detta är en 
normförståelse som inspirerats av historikern och filosofen Michel Foucaults 
maktanalyser och professorn Judith Butlers syn på socialt konstruerade 
identiteter (Langmann & Månsson, 2016). I de ojämlikheter Martinsson och 
Reimers (2014) beskriver skapas makt mellan de som faller innanför normen och 
de som faller utanför. De hävdar att den som ingår i normen har makten 
att bestämma vem som ska bli godkänd eller inte. Det skapas 
en maktobalans mellan de så kallade ”normala” och de ”icke normala”. Dock har 
alla människor möjlighet att förändra dessa strukturer eftersom alla 
upprätthåller normer (Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson, 2008). 

Om man vill att andra ska se vilka normer de påverkas av och kunna arbeta i ett 
normkritiskt perspektiv bör man reflektera över vad man själv skickar ut för 
signaler genom både sitt eget språk och vilka förväntningar man har på 
andra (Brade et. al., 2008). Brade med flera (2008) påpekar att normer är 
relativa, till exempel kan en person hamna inom en viss norm som heterosexuell 
men hamna utanför i en annan, till exempel som kvinna. Dessutom påpekar de 
att normer kan skapa en bild av hur människor ser på sig själva och för sin egen 
självförståelse. Inom normer är människan inte alltid fri att bestämma själv vem 
hon vill vara utan hon blir till i förväntningarna från hur andra tror och tycker att 
hon borde vara (Martinsson & Reimers, 2014). 

Genom att ha ett normkritiskt förhållningssätt synliggör man normer och 
breddar upp för en större normalisering. På så vis inkluderar man de som hamnar 
utanför normen och risken för kränkningar minskar (Ärlemalm Hagsér, 2015). 
Genom ett normkritiskt och tillåtande förhållningssätt kan normer 
omförhandlas och ifrågasättas (Björck-Åkesson & Granlund, 2015). Till skillnad 
mot detta hävdar Langmann och Månsson (2016) att den normkritiska 
pedagogiken inkluderar en accepterad del av befolkningen, medan en mindre del 
av befolkningen blir uteslutna. Dessutom menar författarna att normkritiken 
synliggör och uppmärksammar olikheter. Enligt dem är normkritiken en del av 
att uppmärksamma och synliggöra vilka som faller innanför normen och vilka 
som hamnar utanför och som klassas som ”avvikande”. 

Sedan diskrimineringslagen infördes 2009 har en normkritisk pedagogik vuxit 
fram då förskolor (och skolor) fått ett stärkt ansvar att jobba mot kränkningar 
inom diskrimineringsgrunderna (Langmann & Månsson, 2016). De sju olika 
grunderna som omfattas av lagen är kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (DO-
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diskrimineringsombudsmannen, 2012). Dessa sju fokusområden är de som står 
till grund för arbetet av normkritisk pedagogik, det vill säga att arbeta mot 
diskriminering. Även Skolverkets rapport ’Diskriminerad, trakasserad, kränkt’ 
som även den publicerades 2009, har bidragit till att normkritisk pedagogik har 
fått ett större fokus inom förskola och skola (Andersson Tengnér & Heikkilä, 
2017).   

2.2.2 Normkritik i förskolan 

Andersson Tegnér och Heikkilä (2017) påpekar att förskolan har stor makt när 
det gäller vilka normer och regler som ska råda och 
som är önskvärda i förskolans verksamhet. Enligt rapporter från Skolverket och 
Skolinspektionen som Langmann och Månsson (2016) tagit del av, råder det en 
stor osäkerhet om hur arbetet kring normkritik ska ske i praktiken. Andersson 
Tengnér och Heikkilä, (2017) framhåller att det är svårt att göra teorier om 
normkritik till ett hållbart normkritiskt förhållningssätt, men att många har 
ambitionen att göra det. De skriver att bland annat Skolinspektionens 
undersökningar pekar på att det är vanligt förekommande att förskolor saknar 
ett systematiskt arbetssätt för att motverka traditionella könsmönster. Wedin 
(2014) påvisar att kön är den största och första kategorin när människor delar in 
andra människor i olika fack. Det är även könsnormer som har fått störst fokus 
inom forskning kring normer (Heikkilä, Hellman & Sundhall, 2014). Falk, 
Ivegran, Kenward och Shutts (2017) belyser studier gjorda i USA där det framgår 
att lärare och pedagoger ofta kategoriserar och tilltalar barnen efter kön, vilket i 
sin tur påverkar hur barn identifierar sig själva och andra utifrån vilket kön de 
anses tillhöra. De nämner de svårigheter som finns med att försöka förminska 
stereotypa könsroller eftersom barnen vistas en stor del av sin tid i sociala 
sammanhang där könstillhörighet ofta framhävs, förskolan 
inräknad. Pedagogers kompetens kring ett könsneutralt arbetssätt kräver både 
engagemang och en gedigen utbildning. Falk et al. (2017) påvisar dock att mer 
forskning behövs för att avgöra huruvida könsneutrala arbetsmetoder kan 
påverka barns uppfattningar om kön och identitet. Resultatet av en studie de 
utfört på svenska förskolor med både könsneutral inriktning och förskolor utan 
inriktning, visar till skillnad från den amerikanska studien att den könsneutrala 
pedagogiken har liten påverkan på hur barn uppfattar och identifierar människor 
av olika kön. De hävdar att det eventuellt har ringa betydelse när det gäller barns 
spontana uppfattning av kön. Dock visade författarnas studie att barn på de mer 
könsneutrala förskolorna mer sällan gjorde könsstereotypa antaganden eller 
valde bort lekkamrater på grund av kön. 

Dolk (2013) har benämnt barn som går emot normen som bångstyriga. Hon 
skriver i sin avhandling "Bångstyriga barn" att de barn som ses som bråkiga är de 
som inte gör vad de vuxna förväntar av dem. Bångstyrig är inte något man är utan 
något man kan vara i vissa situationer och som av vuxna behöver ledas in på 'rätt' 
väg. Bångstyrighet blir då enligt Dolk (2013) ett motstånd mot de normer som 
råder. Eftersom det är barnen som gör motstånd är de också de som blir 
problemet i situationen och inte själva företeelsen i sig. Vidare påvisar författaren 
att normer kan vara svåra att upptäcka och synliggöra, vilket är en 
förutsättning för att arbeta enligt en normkritisk pedagogik. Men med hjälp av 
barnens motstånd och bångstyrighet kan situationer problematiseras och 
normer upptäckas. Genom att göra barnen delaktiga i vad som är rätt eller fel 
skapas således också en demokrati i förskolan där barnen blir mer delaktiga 
(Dolk, 2013). 
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Andersson Tengnér och Heikkilä, (2017) påvisar vikten av att som pedagog vara 
normmedveten och förstå syftet med ett normkritiskt arbete. Genom att filma 
sig själv och reflektera tillsammans med arbetslaget kan omedvetna handlingar 
och uttryck synliggöras och förändras. De hävdar även att arbetslaget bör sträva 
mot samma mål och ha ett gemensamt arbetssätt för att skapa förutsättningar för 
att ta det normkritiska arbetet framåt. Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) 
påpekar att skollagen och läroplanen är grunden till förskolans uppdrag och 
något pedagoger behöver vara väl förtrogna med för att kunna genomföra sitt 
arbete. Läroplanen innehåller dock strävandemål och är öppen för tolkning. 
Författarna menar att läroplanen behöver tolkas innan den kan omsättas i 
praktiken, för att det ska bli möjligt krävs rätt kompetens hos den som tolkar. Det 
är förskolechefen eller huvudmannen, så som kommunen, staten, privata aktörer, 
som har ansvar för att de som är verksamma i förskolan har den kunskap som 
krävs för att barnen ska få den utbildning som läroplan och skollag 
föreskriver (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017). 

Enligt lag ska all offentlig verksamhet, förskolan inräknad, arbeta fram en 
likabehandlingsplan (Skolverket, 2009). Wedin (2014) skriver att 
likabehandlingsarbetet ska innefatta förebyggande åtgärder för att förhindra 
kränkningar och diskrimineringar. Dessutom ska det i likabehandlingsplanen 
finnas rutiner för hur verksamheten ska gå till väga ifall diskriminering skulle 
ske. Lagen kräver även att barnen i verksamheten ska delta i utformandet av 
likabehandlingsplanen (Skolverket, 2009).   

2.2.3 Diskriminering och kränkningar på grund av normavvikelser 

Personer som anses falla utanför normen har lätt för att bli kränkta och 
diskriminerade av de som faller innanför normen (Martinsson & Reimers, 2014). 
Wedin (2014) definierar diskriminering som när en person missgynnas och blir 
orättvist behandlad i förhållande till andra. En kränkning å andra sidan 
definierar hon som när en persons värdighet blir kränkt. Det är alltid den kränkta 
personen som äger känslan av kränkthet. Känner denna att den har blivit kränkt 
har den också blivit det. En person som återkommande utsätts för diskriminering 
hamnar i utanförskap och får svårare att skapa sig en positiv identitet (Wedin, 
2014). Det är genom att normer blivit etablerade och allmänt vedertagna som 
hatet mot det avvikande har vuxit. Hade till exempel inte heteronormen varit så 
stark och setts som den mest priviligierade sexualiteten hade det inte funnits 
homofobi (Martinsson & Reimers, 2014). Diskrimineringslagen har sedan 1 
januari 2017 utökat kraven på kontinuerlig dokumentation kring arbetet med att 
förebygga och motverka diskriminering. Förändringen innebär att förskolan ska 
identifiera eventuella risker och svårigheter när det kommer till barns lika 
rättigheter och möjligheter (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017). Genom att 
reflektera över när det normkritiska arbetet uteblir är det lättare att förhindra 
diskriminering (Wedin, 2014). Heikkilä et. al (2014) påpekar att 
normaliseringsprocesser där reflektion kring det egna beteendet ofta uteblir i 
stressade situationer. 
 
Ett perspektiv som kan leda till diskriminering är toleranspedagogiken 
(Lundgren, 2014). Genom toleranspedagogiken återskapas maktrelationer 
genom ”dem” som ska tolereras och ”vi” som ska tolerera de avvikande. På så vis 
menar Reimers (2014) att de som anses vara ”normala” får en förstärkt status 
medan de normavvikande försätts i ett diskriminerande läge. Reimers (2014) 
hävdar att genom detta synsätt blir fokus på förändring den individ som avviker 
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mot normen och inte den samhällsstruktur som skapar utestängande normer. 
Brade et. al. (2008) hävdar att toleranspedagogiken enbart lär ut att acceptera 
och tolerera de normavvikande, men för att arbeta normkritiskt bör normen som 
utesluter ”avvikarna” problematiseras och synliggöra maktobalansen dem 
emellan.  

2.2.4 Miljöns och pedagogers påverkan 

Björck-Åkesson och Granlund (2015) påpekar att människor påverkas av miljön 
de befinner sig i. Författarna menar att det så småningom speglar den egna 
självbilden, relationerna till andra människor och hur omvärlden förstås. Där 
menar de att förskolan är en viktig arena för utformningen av barns lek, 
lärande och utveckling. Miljön barnen befinner sig i spelar stor roll i deras 
psykiska och sociala utveckling. Vidare menar Björck-Åkesson och Granlund 
(2015) att den pedagogiska miljön behöver ifrågasättas och utvärderas 
kontinuerligt. Vad är det till exempel för normer som 
råder, vilka förväntningar finns det i respektive rum och hur 
möjliggörs barns identitetsskapande och meningsskapande i de miljöer som 
finns på förskolan? Strandberg (2006) skriver om barns tillgång till material och 
rum men också tillgången till interaktioner med andra. När det kommer till 
material och tillgången till det påvisar han att det är vad i rummet som barnet 
faktiskt har tillgång till och spontant kan bruka, inte bara vad rummet innehåller. 
Gällande tillgång till interaktioner med andra menar han att det är ett måste att 
få känna sig som en tillgång i gruppen för att kunna utvecklas och lära. Det har 
enligt Strandberg (2006) visat sig att barn och vuxna kan ha vitt skilda åsikter 
om huruvida barnet har tillgång till material, rum och interaktioner eller om det 
inte har det. Han menar att det är något som måste diskuteras för att 
synliggöra barnets upplevelse.   
 
Heikkilä et. al (2014) visar på studier där förskollärare ofta använder 
åldersbegrepp för att knyta an till barnens kunskap. Till exempel beskrivs stora 
barn som kompetenta och duktiga, medan att vara en bebis är något negativt. 
Författarna hävdar att barnens identitetsskapande blir problematiskt genom att 
de tillskrivs egenskaper utifrån deras ålder. Detta gör att barn ser sig själva som 
antingen kompetenta eller inkompetenta beroende på hur de tilltalas av personal. 
Dock menar författarna att det inte enbart är barns ålder som har betydelse vad 
gäller föreställning om vilken kompetens de borde ha. Även barnens kön har 
betydelse för hur personalen ser på barnen. Dessutom, hävdar Heikkilä et. al 
(2014), att ju äldre barnen blir, desto mer blir de benämnda efter vilket kön de 
anses tillhöra. Även Hundeide	(2006) påvisar hur viktiga personer i barnets 
närhet är för barnets syn på sig själv. Barnen påverkas av att bli kategoriserade 
och blir tillskrivna egenskaper utifrån rådande normer eller eventuella avvikelser 
från dessa. Därför menar författaren att vårdnadshavare, förskolepersonal och 
andra för barnet viktiga personer har stor makt när det gäller vilken syn på sig 
själv barnet utvecklar.  Som Lindö (2009) hävdar är förskollärare viktiga 
förebilder för barn då barnen spenderar stor del av sin tid på förskolan. Goda 
förebilder hjälper barnen i sin identitetsutveckling.  
 
Björck-Åkesson och Granlund (2015) anser att det hjälper pedagoger att inta ett 
barns perspektiv genom att samtala med barnen om hur de upplever 
verksamhetens olika miljöer. Pedagogers förhållningssätt har stor inverkan på 
hur förskolans miljö utformas både i rum och material. Författarna hävdar att 
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genom miljö och material påverkas även vilka normer och värderingar som 
överförs på barnen. Björck-Åkesson och Granlund hävdar dock att barn själva i 
lek, material och rum utmanar och diskuterar normer och ibland sätter sig emot 
pedagogernas tankar om vad som är rätt. Barnen blir då ofta benämnda som det 
Dolk (2013) kallar för bångstyriga, men i själva verket är detta barns försök till 
att kommunicera och diskutera rådande normer och regler som förekommer i 
verksamheten.   

Qvarsell (2003) hävdar att pedagogers sätt att bemöta barn är avgörande för hur 
barnen ser på sig själva. Det handlar enligt författaren om att barn och vuxna 
konstruerar en kunskap och en uppfattning om omvärlden tillsammans, både i 
förhållande till den sociala och den kulturella omvärld de lever i. Många gånger 
kan det dock bli att vuxnas normer och värderingar påverkar barnens kultur, 
menar Qvarsell. Genom att forma kulturen formar de vuxna även miljö. I samma 
andemening hävdar Björck-Åkesson och Granlund (2015) att 
pedagogers barnsyn och kunskapssyn har stor påverkan på 
hur tillåtande verksamheten i förskolan är, vilka material som finns att tillgå och 
i vilken utsträckning barnen görs delaktiga. Författarna påpekar vikten av 
närvarande och lyhörda pedagoger för att få syn på barns behov och hur de 
uppfattar miljön och vad de upplever som meningsfullt. 

Uljens (2001) beskriver en filosofisk syn på pedagogik, där han hävdar att 
pedagogiken gör människan fri, men samtidigt behöver människan vara fri för 
att tillgodogöra sig pedagogiken. Den paradoxen förklarar Uljens med att det är 
olika typer av frihet. Uljens påpekar att flera filosofiska synsätt på lärande 
förutsätter att den lärande är aktiv i lärprocessen. Dock krävs det, menar han, 
någon som lär ut. Någon som kan utmana och hjälpa den lärande att bli aktiv. 
Det är svårt att veta vad man bör lära om man inte vet vad som finns att lära om. 
Med hjälp av andra kan pedagogiken alltså göra människan fri. Tillsammans med 
andra blir människan en tänkande, kulturell varelse som kan tillskrivas ett 
lärande och en självutveckling, menar författaren. ”Människan blir människa 
enbart bland människor” (Uljens, 2001, s. 87) Enligt Uljens handlar utveckling 
och lärande trots det inte om att överföra kunskap då både den lärande och den 
som lär ut redan har kulturella erfarenheter och kunskaper, lärandet sker således 
i dubbel riktning i och med att båda lär av varandra.   

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet handlar i stort om att människor lär 
av varandra (Säljö, 2005). Inom den sociokulturella teorin är fokus stort på språk 
och människans relationer till andra, vilket även är en stor del inom den 
normkritiska pedagogiken. Inom förskolan påverkar och interagerar 
förskollärare med barn i ett konstant samspel med varandra. Vi anser 
att förskollärares förhållningssätt därför spelar en stor roll för barnens 
identitetsskapande, deras syn på både sig själva och på andra i sin omgivning. 
Därmed kan förskollärare utmana barnen inom den 
normkritiska pedagogiken genom att samtala och interagera med 
barnen. Detta gör att vi valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet 
för att analysera studiens resultat.   
   
Säljö (2005) presenterar det sociokulturella perspektivet genom 
Lev Vygotskij (1896-1934), rysk pedagog och filosof, som ses som upphovsman 
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till det sociokulturella perspektivet. Genom Vygotskij hävdar Säljö (2005) att 
människan lär i sociala sammanhang tillsammans med andra. Människan är en 
social varelse som blir till i relation med andra och i den kultur hon lever i, 
lärandet sker alltid i den kontext människan befinner sig i (Strandberg, 2006 & 
Säljö, 2005). Människan är i ständig utveckling och ägnar sig åt ett lärande hela 
tiden. Dock är de kunskaper människan utvecklar alltid både teoretiska och 
praktiska. De är beroende av varandra, det måste finnas reflektion och en fysisk 
handling för att ett lärande ska uppstå. Processen av lärandet sker enligt den 
sociokulturella teorin både inom människan själv samt i samspel med dennes 
omgivning (Säljö, 2005).  
 
Säljö (2005) förklarar en del av Vygotskijs teori som att människan är både en 
biologisk och en kulturell varelse, där det biologiska är det som är medfött och 
som genom biologiska processer fortsätter att 
utvecklas. Den sociokulturella utvecklingen sker, enligt författaren, i stort sett 
enbart genom kommunikation med andra. Denna process är något som pågår 
under en människas livstid. Språket blir därför en viktig del i människans 
kulturella blivande. Vidare beskriver Säljö att genom språket kan människan ta 
del av andras sociokulturella erfarenheter. Genom interaktion med andra 
används således språket för att bygga upp egna erfarenheter, som i sin tur förs 
vidare genom interaktion med fler människor. Språk, tanke, kommunikation och 
handling hör alla samman (Strandberg, 2006 & Säljö, 2010). Språket blir 
det redskap människan behöver för att kunna kommunicera både med sig själv 
genom tankar, och med sin omgivning. Tack vare språket länkas människan 
samman med samhället (Säljö, 2005). 
 
Strandberg (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet som att människan 
påverkar omgivningen, och omgivningen påverkar människan. Det blir ett 
givande och tagande som hela tiden omformas och utvecklas. Strandberg hävdar 
att det är genom sociala interaktioner med andra som människan lär sig att agera 
i olika situationer. Enligt Säljö (2010) menade Vygotskij att interaktion med 
andra ligger till grund för människans efterföljande inre processer, det som 
händer efter ett lärande. Enligt den sociokulturella teorin är språket, eller annan 
kommunikation det viktigaste redskapet för hur vi hanterar och förstår vår 
omvärld. Genom kommunikation blir människan en tänkande och lärande 
varelse (Säljö, 2010).  Det är även med hjälp av språket människan lär sig om vem 
hon är (strandberg, 2006).  
  
Till skillnad från traditionella utvecklingsteorier beskriver Säljö (2005) den 
sociokulturella teorin som att barn lär utifrån aktuell utvecklingsnivå. Flera andra 
teorier ser barns lärande och utveckling utifrån mognad. Den vuxnas 
förhållningssätt och handlingar blir mycket betydelsefullt för hur barn lär sig att 
tänka och agera. I samtal med andra tar mottagaren till sig vad denne kan förstå 
utifrån tidigare erfarenheter. I och med detta, menar Säljö (2005) att det är av 
största vikt att anpassa nivån på lärandet efter tidigare kunskaper om ett lärande 
över huvud taget ska kunna ske.  
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3 Metod 

De val av metod, hur vi gått tillväga under studiens datainsamling, samt hur vi 
uppfyllt vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer i följande kapitel 
att presenteras. Slutligen kommer vi gå igenom hur vi har analyserat den data vi 
har samlat in. 

3.1 Metodologi 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie, vilket enligt Bryman (2008) är den 
vanligaste forskningsmetoden inom samhällsvetenskapen. Bryman hävdar att 
kvalitativa studier handlar mer om ord och deltagarnas tolkning av det aktuella 
forskningsområdet än om siffror och kvantitet. Med en kvalitativ studie, menar 
Bryman, att man som forskare intresserar sig för att fördjupa kunskapen inom 
ett område. För kvalitativa forskare innebär det att det finns ett intresse av att 
vilja undersöka vad respondenten har för föreställningar och tankar kring ett 
visst område (Bryman, 2008). I vårt fall är området normkritisk pedagogik och 
respondenterna är förskollärare.  

I den här studien har metoden för insamling av data varit 
semistrukturella intervjuer, vilket innebär att vi följer ett i 
förväg färdigställt frågeschema men att det ges utrymme till följdfrågor (Bryman, 
2008). Frågorna i intervjuerna är fokuserade på hur respondenterna tänker 
kring arbetet med normer och normkritik i förskolans verksamhet. För att få en 
fördjupad kunskap i ämnet har vi sökt efter tidigare forskning i 
litteratur, avhandlingar och vetenskapliga artiklar.    

3.2 Urval  

Vi har tagit kontakt med 25 förskolechefer i syfte att intervjua förskollärare som 
arbetar på förskolor med både normkritisk pedagogik samt förskolor med annan 
inriktning. Dock har enbart färre än hälften haft möjlighet att ta emot oss, 
orsaken har varit tidsbrist och personalbrist på grund av sjukdom. 
Eftersom tiden för studien varit relativt knapp är de flesta intervjuerna ett 
bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman (2008) betyder att respondenterna 
finns lättillgängliga för oss. Vi har också valt att göra ett målstyrt urval, vilket 
innebär att vi vänt oss till utbildade förskollärare för att få svar på 
våra forskningsfrågor, eftersom de har den kompetens vi efterfrågar (Bryman, 
2008).     

3.3 Genomförande  

Vi hade för avsikt att intervjua ungefär nio till tio stycken förskollärare. På grund 
av både personal- och tidsbrist var vi tvungna att ta kontakt med mer än det 
dubbla antalet förskolor för att få ihop till önskat antal intervjuer. I första hand 
tog vi kontakt med förskolechefer för att berätta om vår studie och för att få 
ytterligare kontakt med förskollärare. Studiens data blev slutligen insamlat från 
nio stycken förskollärare på nio förskolor i tre olika kommuner. Respondenterna 
var både män och kvinnor som alla är yrkesaktiva inom förskolan. Vi har valt att 
göra direkta intervjuer då vi besökt respondenternas arbetsplatser för att kunna 
skapa oss en bild av verksamheten i stort. Vi ansåg att det var enklare att ställa 
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följdfrågor och diskutera i ett personligt möte än att få frågorna besvarade via 
telefon eller mejl. Innan intervjuerna ägde rum mejlades både intervjufrågor 
(bilaga 2) och missivbrev ut (bilaga 1) till respondenterna, där vi kort beskriver 
studierna samt berättar om de forskningsetiska principerna. Inför varje intervju 
försäkrade vi oss om att deltagarna hade tagit del av informationen och förstod 
vad det innebar. Intervjufrågor mejlades ut innan intervjuerna för att deltagarna 
skulle kunna förbereda sig då vi genom tidigare forskning förstått att ämnet är 
relativt nytt och komplext. Under intervjuerna gjordes ljudupptagningar för att 
inte missa värdefull information och för att lättare kunna fokusera på samtalet 
och ställa frågor.   

3.4 Etiska överväganden 

Innan intervjuerna genomfördes skickades, som ovan nämnt, ett missivbrev 
ut till respondenterna där vi kort informerade om studiens syfte och vad vi 
menar med normkritisk pedagogik. Vi informerade även om att vi 
tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Det innebär 
att vi enligt informationskravet informerar om att deltagandet är frivilligt och 
att deltagaren när som helst kan avbryta sitt deltagande fram till att studien 
publiceras i databasen DIVA. Vi informerar även om de olika momenten i 
undersökningen, exempelvis att vi gör ljudupptagningar som sedan kommer 
att transkriberas och därefter raderas för att upprätthålla 
sekretessen. Respondenterna har enligt samtyckeskravet bestämmanderätt över 
sitt deltagande vilket vi uppmärksammat dem på. Vi hanterar respondenternas 
uppgifter och personuppgifter så att de ej finns tillgängliga för utomstående och 
med största möjliga sekretess 
enligt konfidentialitetskravet. I slutresultatet skrivs respondenternas uppgifter 
fram på ett sätt som gör att det inte går att urskilja vem som 
svarat. Nyttjandekravet försäkrar respondenterna om att de data vi samlar in 
endast kommer att användas i studiesyfte vilket vi gjort dem väl medvetna 
om (Bryman, 2008 & Vetenskapsrådet, 2017).   

3.5 Analysmetod 

När intervjuerna var utförda transkriberades de ordagrant. Därefter skrevs de ut 
på papper för att lättare få en överblick över respondenternas svar. Materialet har 
lästs igenom flertalet gånger av oss båda två för att upptäcka mönster, det vill 
säga vi har utfört en tematisk analys (Bryman, 2008). Tillsammans har vi sökt 
efter skillnader och likheter i respondenternas svar. Det vi upplevt varit mest 
relevant för studiens syfte presenteras i kommande resultatdel.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet i studien, det vill säga den data vi samlat in 
genom intervjuer. Resultatet delas in i sex stycken kategorier. För att lättare 
förstå vad som menas med de olika antalsbegreppen följer en definition för hur 
de används i resultatsammanställningen. 

Antalsdefinition:  

Ett par: Två stycken  

Några: Tre stycken 

Flertalet: Fyra stycken 

Mer än hälften: Fem till sex stycken 

Majoriteten: Sju till åtta stycken 

Samtliga: Nio stycken 

4.1 Respondenterna 

Samtliga respondenter i studien har förskollärarutbildning. Av de nio 
förskollärare som vi intervjuat skiljer sig antal år i yrket och då också när i tid de 
utbildat sig. Mer än hälften av respondenterna har arbetat som utbildade 
förskollärare i mindre än tio år. Några av dessa har dock arbetat som vikarier 
innan och under sin utbildning.  

4.2 Olika syn på begreppet normkritik 

Samtliga förskollärare i studien anser att normkritik är ett viktigt ämne som de 
alla arbetar aktivt med, dock skiljer det sig åt i hur respondenterna definierar 
normkritik och hur de arbetar med en normkritisk pedagogik. Till exempel 
nämner flertalet respondenter att normkritik handlar om hur man ska vara mot 
varandra. Det är enligt dem ett sätt att bemöta varandra och att arbeta efter 
förskolans värdegrund. Till skillnad från detta ser flertalet av de andra 
respondenterna på normkritik som ett förhållningssätt, att det handlar om att 
utmana och synliggöra de normer som finns. De nämner att normkritik mycket 
handlar om att medvetandegöra sig själv och sina kollegor om vilka signaler man 
sänder ut till barnen. De här signalerna förmedlar vilka föreställningar som finns 
på både barn och vuxna. Dock påpekar ett par av dessa respondenter att normer 
inte alltid är något negativt, utan hjälper människor att socialisera i samhället. 

Vad det innebär handlar väl främst om att medvetandegöra vad det är för signaler vi skickar 
ut till barnen. Normer är ju så mycket. Normer behövs i samhället för det är våra sociala 
ramar som gör att det blir smidigt att leva i samhället. Att det blir mindre friktion med hjälp 
av normerna. Att det hjälper oss att fungera lite bättre. Men så gäller det också att kritiskt 
granska vilka normer vi har. Vilka normer är bra i vår verksamhet, vilka normer som 
kanske inte är så bra och vilka vi vill överföra till våra barn. Och det är väl där normkritiken 
kommer in, att man försöker medvetandegöra hur det ser ut i samhället och vad vi 
fortsätter att på något sätt se till att det lever vidare i samhället. Speciellt när vi fortsätter 
utan att tänka oss för. 
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De flesta av respondenterna hävdar att både barnlitteratur, bilder, sagor, leksaker 
och liknande påverkar vilka signaler som sänds ut till barnen. I studien bidrar 
förskollärare i olika åldrar där det varierar hur länge de arbetat som utbildade 
förskollärare. Ett flertal av respondenterna tror att kunskap och intresse kring 
normkritik är en generationsfråga eftersom begreppet är relativt nytt. Det vill 
säga, de tror att den yngre generationen har blivit matade med normkritiska 
perspektiv mer inom både skola och från samhället i stort, och på så vis har en 
större kunskap. Men också för att området får mer plats inom den nyare 
förskollärarutbildningen. De är även av åsikten att det är det personliga intresset 
som påverkar hur stort fokus normkritik får i verksamheten. Ett par av de som 
tror att normkritik får mer fokus ifall man har ett eget intresse är noga med att 
påpeka att det egentligen inte får vara så då de som förskollärare har ett uppdrag 
att arbeta normkritiskt. 

Majoriteten tycker att det är viktigt att medvetandegöra barnen om normer. För 
dem är det viktigt att barnen lär sig att vi är olika och att de lär sig att acceptera 
varandra. De arbetar med att förmedla att alla har lika värde. Flertalet av 
respondenterna ger dock exempel på hur de försöker att inte peka ut olikheter, 
”inte göra så stor apparat av det”. Ett par respondenter svarar att barn inte bör 
göras medvetna om detta, då de menar att genom att uppmärksamma olikheter 
kan de problematiseras istället för att normaliseras. Båda påpekar dock att det är 
viktigt att förskollärarna är medvetna och utmanar normerna. Det handlar enligt 
dem mer om att medvetandegöra pedagoger och inte barnen.  

Några av förskollärarna i studien påpekar att trots att normkritik är ett viktigt 
ämne får det inte gå till överdrift.  

..för det ska ju inte bli till absurdum. Som det här med genus, jag menar att vill jag leka 
med dockor fast jag är tjej så måste jag kunna få göra det fast man erbjuder.. man visar och 
uppmuntrar till att leka med bilar kanske.. det får ju inte gå till överdrift för då känner man 
sig ju inte heller speciellt fri att kunna göra vad man vill.. 

Medan ett par andra menar att det är viktigt att det arbetas med normkritik på 
förskolan. Barnen behöver inte bli uppmärksammade på det men personalen bör 
hela tiden vara medvetna. De är positivt inställda till det normkritiska arbetet, 
ingen av dem ser arbetet som hopplöst eller meningslöst, även om de ibland ser 
att de går två steg fram och ett bak.  

Jag tänker att de är här så stor del av sin tid så att om vi visar på och är en förebild så tror 
jag att det har en inverkan. Men så inverkar ju allt; leksaksaffärer, tv-reklam och 
klädaffärer. Ja, allt motverkar ju. Tyvärr. Men då måste man väl vara någon kraft i 
förskolan och ändå försöka motverka det i den grad vi kan. 

4.3 Utbildningens påverkan 

Några av de som utbildat sig för mer än tjugo år sedan vittnar om en stor 
förändring både pedagogiskt och hur man ser på barn. Det skiljer sig även vad 
det varit mest fokus på under utbildningen beroende på om det är en äldre eller 
nyare utbildning. Ett flertal förskollärare vittnade om att den äldre utbildningen 
inte omfattades av normkritik. Samtliga tror att utbildning påverkar vilken syn 
personal inom förskolan har på normkritik, eftersom man ofta blir mer medveten 
när fokusområden blir belysta. Dock är utbildningen inte en garanti för att det 
normkritiska arbetet blir en del av verksamheten utan det handlar mer om ett 
personligt intresse och engagemang. 
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Till viss del tror jag nog att utbildningen påverkar på det viset att man kanske blir mer 
medvetandegjord om att det finns normer och normernas betydelse i samhället. Samtidigt 
som jag inte tror att det hänger på om du är utbildad förskollärare eller barnskötare utan 
mera om du är medveten eller inte och om du tycker att det är viktigt eller inte och det 
kommer inte enbart från en utbildning, men jag tror att utbildningen kan vara en 
ögonöppnare som hjälper dig att komma vidare där. 

En av förskollärarna i studien tror att genom att ha en utbildning som 
förskollärare lär en sig generellt sett att inte lägga in sina egna värderingar, 
genom utbildning kan en bli mer neutral och få ett mer professionellt 
förhållningssätt. Samtliga respondenter anser att de har tillräckliga kunskaper 
för att arbeta normkritiskt men majoriteten menar att de aldrig blir fullärda och 
vill lära sig mer. Ett par respondenter påpekar att det normkritiska arbetet är 
föränderligt och att det som var normkritisk pedagogik för några år sedan inte är 
det idag. ”det är nya råd och rön hela tiden om hur vi ska prata med barnen och 
hur vi tilltalar dem…”. Ingen av respondenterna har fått någon fortbildning 
specifikt inom normkritik sedan de blev yrkesaktiva trots att flertalet av dem 
önskar det. 

4.4 ”Oavsett kultur, kön, hen eller hin” -Genus i fokus 

Flertalet av förskollärarna i studien anser att genus är det som får störst fokus 
inom normkritiken, men en av dem är medveten om att det inte är det enda som 
innefattas inom begreppet normer. Till exempel tas både ålder, religion och 
etnicitet upp.  

Men jag tycker att det finns andra problem, typ åldersnormer som jag tycker är större. När 
man ba`: ’sluta tramsa nu, du är som en bebis’. Är det något negativt då. Då lägger man ju 
jättemycket normer i att det är något negativt att vara en bebis, och det är en ganska 
kränkande sak att säga. 

Det nämns att normkritik är ett förhållningssätt som ska innefatta flertalet olika 
normer. Flertalet av respondenterna tycker själva att de är noga med att använda 
namnet som tilltal och inte tillskriva någon ett speciellt kön genom att tilltala dem 
med orden ”killar” eller ”tjejer”. Ett par respondenter kom dock under intervjun 
på sig själva med att när det gäller att benämna barn i grupp, händer det att de 
säger till exempel  ”kom nu killar!” Flertalet tar upp aspekten av att inte 
uppmärksamma barns utseende eller kläder genom att säga ”oj vad fin eller åh 
vad cool” beroende på om man pratar med en flicka eller pojke. De nämner att 
utseende inte är något barnen behöver bli uppmärksammade på, eller definierade 
utifrån. Det är viktigt att inte ge signaler om att det kan vara olika på tjejer och 
killar; ”..det är klart att du kan bli polis fast du är tjej”, då tror flertalet av 
respondenterna att det kan väcka en tveksamhet hos barnen. Det kan skapa 
problem som inte finns. Utmanar man könsnormer på fel sätt kan barnen bli 
uppmärksammade på saker de inte tänkt på förut.  

Om man säger till barnen att ’ni vet väl att pojkar också kan leka med barbie’. Det kanske 
de aldrig har reflekterat över och då väcker jag en tanke i dom att ’jaha, var det inte okej’. 
Det är en svår balansväg där hur mycket man ska utmana och inte. 

4.5 ”Då faller ju oftast reptilhjärnan in” -När fokus på 
normkritik uteblir 

Samtliga respondenter menar att det definitivt finns situationer då det 
normkritiska förhållningssättet uteblir. De menar att det omedvetet händer hela 
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tiden, ”vi är ju människor som jobbar här och det händer ju situationer där vi 
kanske reagerar på ett sånt sätt som inte är bra. Därför är det ju också bra att vi 
jobbar ihop”. Fler än hälften säger att det oftast är i stressade situationer det kan 
hända och att det normkritiska tänket ska bli mer en rutin för ”måste man tänka 
på att man ska vara normkritisk hela tiden tror jag att man går under”. I stressade 
situationer ”faller reptilhjärnan in” och det normkritiska tänket uteblir.  

Det kan självklart hända i en stressad situation, om man har musik med tio barn och så 
springer en iväg och spyr jättemycket. Att man glömmer bort det när det blir stressat och 
man kanske inte är van att jobba med det hela tiden och håller på att lära sig då tror jag 
absolut att man kan glömma bort det, då blir det liksom att man glömmer bort att tänka så 
som man ska göra. 

Majoriteten är av den åsikten att de har ett öppet klimat där de kan prata med 
varandra kollegor emellan. Vi får berättat för oss att de påminner varandra både 
under reflektionstid men också direkt när det händer, allt för att få upp ögonen 
på hur de agerar i bemötandet med barn. Ett par av förskollärarna hävdar dock 
att det kan vara svårt att ha en öppen dialog med alla. Speciellt om det är någon 
tillfällig vikarie som kanske inte har samma utbildning eller samma tänk som de 
själva. 

4.6 ”..men ett kök, det har väl alla liksom” -Miljöns 
påverkan 

Majoriteten av respondenterna är medvetna om att miljön påverkar barnen ur ett 
normkritiskt perspektiv. ”Utifrån det material som tillhandahålles till barnen så 
är det ju därifrån de gör sina val”. De tror på en öppen och fri miljö där olika 
material blandas och görs tillgängliga för alla. På så vis tror de att det tar bort en 
del förväntningar som kan finnas i vissa rum och på vissa material. Ett flertal har 
gjort om den gamla dockvrån och gjort den mer tillgänglig och lockande även för 
pojkar. Till exempel har den fått nytt namn och den rosa färgen har bytts ut. En 
dockvrå kan lätt förväntas vara typiskt flickig där omhändertagande av dockor 
ska ske. En respondent nämner att genom att skapa ett kök utan specifika 
könskoder för barnen att leka i, skapar man en öppnare miljö eftersom alla kan 
relatera till att befinna sig i ett vanligt kök. Förr om åren var förskolan uppdelad 
i olika kategorier, till exempel bilrum och dockvrå, enligt en av förskollärarna. 
Men nu har det gjorts om och materialet har blivit mer integrerat. Flertalet 
respondenter menar även att de planerar miljön efter intressen i den aktuella 
barngruppen, inte efter vad som antas vara roligt för barnen beroende på kön 
eller ålder. Flertalet påpekar att det är viktigt att material och leksaker är placerat 
så att barnen själva kan nå och välja, utan att påverkas av hur andra väljer eller 
att behöva be om hjälp.  

För man kanske inte alltid vågar stå för att man vill ha en tjejleksak, och så ska en vuxen 
jämnt behöva ta ner den..men då kan man gå och ta fram det själv, det man själv ser och 
vill ha från hyllan. 

Om det finns mycket material som är könskodat kan det, enligt ett par av 
respondenterna, lätt bli att barnen identifierar sig med det könet ifall andra barn 
som de känner samhörighet med använder det materialet. 

Majoriteten av respondenterna har inte haft någon aktiv rensning av den 
barnlitteratur som finns inom verksamheterna. De hävdar dock att de har en 
normkritisk tanke när de lånar barnböcker på bibliotek. De ser till att det till 
exempel är böcker med tjejer som är polis eller prinsessor som är tuffa och spelar 
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hockey. Flertalet hävdar även att de gör om gamla sagor för att vända på 
perspektiven, till exempel blir gumman stark och hugger ved och gubben blir liten 
och stannar hemma och bakar. Lilla snigel förvandlades också till att bli stora 
snigel till exempel.  

4.7  Hur gör man?  

Flertalet respondenter hävdar att det är viktigt att vara medlekare med barnen 
för att kunna leda dem på rätt väg. Till exempel nämns att barnen blir upplysta 
om att ”man kan ju vara två mammor i en familj” ifall de blir bråk om vem som 
ska vara mamma eller pappa. Förskollärare är viktiga förebilder i vad och på 
vilket sätt de är med och påverkar menar ett par av respondenterna. Genom att 
läsa böcker som är normaliserande skapas en normmedvetenhet hos barnen utan 
att uppmärksamma dem på att det är just normkritik som är på agendan. Ett par 
av respondenterna ser det som ett bra sätt att belysa området utan att göra 
normkritik till en aktivitet som man sedan kan bocka av från någon form av lista. 

..en bok som visar att det är mer normaliserande, som visar på att så här är det. Det är inget 
som ifrågasätts, det är inte där fokus ligger. Det handlar inte om att Kalle har två mammor 
utan det handlar om att Kalle gör någonting annat så får man bara se att hans två mammor 
är med i boken. 

Flertalet respondenter nämner att de har en likabehandlingsplan som de följer 
ifall det skulle ske någon form av diskriminering, endast en pratar om hur de går 
kränkningsrundor tillsammans med barnen då de gör barnen delaktiga i 
likabehandlingsplanen. Om diskriminering på grund av normavvikelser skulle 
ske berättar mer än hälften att de i första hand pratar med den berörda personen. 
Om inte det hjälper kopplas chefen in. En respondent ansåg att alla pedagoger 
borde bli mer öppna och våga ta tag i situationer där man känner att något inte 
är helt okej. En annan av respondenterna berättar om en arbetsmetod de arbetat 
fram för att uppmärksamma varandra i kollegiet ifall de inte är medvetna om hur 
de tilltalar barnen. De har en vision om att inte bemöta barn olika och vill därför 
bli mer medvetna om de till exempel skulle påpeka barnens kläder eller tilltala 
dem med ett pronomen istället för deras namn. 

Dessutom påpekar flertalet av förskollärarna att språket har en stor betydelse i 
vilka signaler som sänds ut till barnen. Till exempel nämns att flickor ofta får höra 
att de bakar med trolldeg och pojkar bygger med dem. Det som är viktigt är dock 
att hela tiden reflektera och förändra sin verksamhet för att den ska passa alla 
barn, hävdar ett par av respondenterna. 

Majoriteten säger att de inte har något konkret och uttalat samarbete med 
föräldrarna vad gäller det normkritiska arbetet. Majoriteten använder sociala 
medier, veckoblad, utvecklingssamtal och föräldramöten till att informera om 
hur de arbetar. Detta gäller arbetet inom verksamheten i stort och inte enbart om 
normkritik. Genom sociala medier ber de om tips och råd från föräldrarna för att 
kunna utveckla verksamheten. Flertalet nämner att de är noga med att visa att 
det på förskolan är ett tillåtande klimat, till exempel berättar de att de hänvisar 
till styrdokument och barnens bästa.  

Det är viktigt att vi får dem att förstå..man kan inte säga att de inte får för att vi vill ju 
barnens bästa och innebär det att de vill ha en klänning hela dagen då är det barnens bästa 
och då kommer vi låta dem ha det. Det ä ju vår pedagogiska ide och alltihopa. Då förklarar 
vi det för dem, låt dem fortsätta vara sitt bästa när de kommer hem. Det är så de utvecklas 
och skapar sin identitet och vi ska bara vara som ett stöd på vägen. 
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4.8 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att samtliga respondenter anser att normkritik är ett 
viktigt och aktuellt ämne. Dock skiljer det sig en del i hur de arbetar med 
normkritisk pedagogik och vilka kunskaper kring detta de 
besitter. Det framkommer att utbildningen över tid sett olika ut och haft olika 
fokus. Något som har haft betydelse för huruvida normkritik är ett välbekant 
ämne eller inte för respondenterna är beroende av när de 
utbildade sig. Något som framkommer är att många efterfrågar fortbildning men 
tyvärr inte fått det.  Även personligt intresse verkar ha stor betydelse för hur de 
arbetar med och tänker kring normkritik. Vissa ser normkritik som ett sätt att 
bemöta människor och ett sätt att arbeta utifrån förskolans värdegrund, medan 
andra ser på normkritik som ett sätt att utmana rådande normer och vända på 
perspektiv. De menar att genom att ha ett normkritiskt förhållningssätt kan de få 
syn på vilka signaler normerna sänder ut till barnen medan andra hävdar att det 
handlar om att synliggöra olikheter och få barnen att acceptera dessa. Det som 
alla verkar väl förtroliga med och som fått stort fokus i läroplanen är genus. 
Samtliga menar att de är noga med att benämna barnen vid namn och inte med 
ett pronomen, dock händer det att vissa benämner barnen som grupp baserat på 
kön. De flesta påvisar att de inte berömmer eller kommenterar barn utifrån 
klädsel eller utseende utan ser till individen. Några av respondenterna anser att 
man ska medvetandegöra barn om normer och normkritik medan andra inte 
tycker att man ska göra det. De menar att det kan skapa problem som inte finns 
eftersom barnen inte reflekterat över eventuella skillnader och olikheter. Flera 
menar att det framför allt är i stressade situationer som det normkritiska 
förhållningssättet uteblir, även om ambitionen oftast finns där. De flesta vittnar 
om att det finns en likabehandlingsplan och tydliga rutiner för hur de ska gå till 
väga om kränkning eller diskriminering skulle ske.  Resultatet visar att det inte 
finns något uttalat samarbete med hemmen kring normkritiskt arbete men att 
det ändå sker per automatik i den dagliga kontakten och vid utvecklingssamtal, 
föräldramöten, veckobrev och sociala medier.  När det kommer till miljön och 
dess betydelse menar alla att den ska vara öppen och tillåtande där material ska 
vara blandade för att gynna barns självständighet och valmöjligheter. 
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5 Analys  

För att barn ska utvecklas känslomässigt, kognitivt och socialt krävs 
goda förebilder, språkande och samspel med barnets omvärld redan från tidig 
ålder (Lindö, 2009). Som Säljö (2010) skriver är språket en nödvändighet för att 
kunna kommunicera både med sig själv genom tankar och med andra 
människor i sociala interaktioner. Språk, tanke och handling är 
oskiljaktiga. Vygotskij menade att språket är en länk mellan människa och 
samhälle vilket också kan ses som en länk för överföring av normer mellan 
människor, på gott och ont eftersom vi fortsätter uttrycka oss på ett normativt 
sätt, vilket ofta sker omedvetet (Säljö, 2010, Wedin, 2014). Hundeide (2006) å 
andra sidan menar att människan hela tiden läser av och tolkar sin omgivning 
vilket ligger till grund för vilka egenskaper och personligheter hon tilldelar andra. 
Vilket i sin tur även påverkar uppfattningen om sig själv. Förskolan är en arena 
för barns lärande och utveckling och en plats där de spenderar mycket av sin 
vakna tid.  Det medför att det vilar ett stort ansvar på förskollärarna att ge barnen 
möjlighet till att utvecklas, att de tillåts vara den de vill vara samt vilken syn de 
har på sig själva. För att kunna göra det krävs en viss kompetens för att veta hur 
ett barn eller en individ bör bemötas men också ett eget intresse, engagemang och 
en medvetenhet om hur olika ageranden och förhållningssätt kan påverka på 
sikt. Eller som Hundeide (2006) skriver, att beroende på hur personer som är 
viktiga för barnet ser på denna i förhållande till rådande normer och eventuella 
”avvikelser” från dessa, påverkas barnets syn på sig själv. Genom att som pedagog 
ha ett normkritiskt förhållningssätt kan normer som har en negativ inverkan 
på barns möjligheter till att vara den de vill vara utmanas och 
omförhandlas. I vår studie blev det synligt hur förskollärare ser på och arbetar 
med normkritik och vems ansvar det är att det genomsyrar verksamheten.   

5.1 Olika syn på begreppet normkritik  

Att vara normkritisk handlar inte om att kritisera alla 
normer som finns, normer kan vara bra, de hjälper oss att socialisera oss 
i samhället (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015). Som Strandberg (2006) 
påpekar är det i interaktion med andra som människan lär sig att agera och 
hantera situationer enligt rådande normer, men det är också i interaktion med 
andra hon kan få syn på vem hon är. I studien framgick att många ser på 
normkritisk pedagogik som ett sätt att bemöta människor och landar då mer i 
likabehandling och genus, vilket förvisso är viktiga beståndsdelar 
inom normkritiken.  Som vi ser det verkar det finnas kunskap för att arbeta 
normkritiskt men också en önskan om mer kunskap och utveckling, trots det har 
ingen fått någon fortbildning inom ämnet. Flera av respondenterna ansåg 
att normkritiken är under ständig förändring vilket tyder på att det som var 
aktuellt förut kanske inte är det nu och att kunskap är en färskvara som ständigt 
behöver uppdateras vilket även Martinsson & Reimers (2014) 
poängterar. Studien visar dock att många inte riktigt verkar arbeta med 
normkritisk pedagogik utan mer faller under ramarna för den så kallade 
toleranspedagogiken. Det eftersom de främst talar om att barnen ska acceptera 
och tolerera varandras olikheter, vilket Langmann & Månsson (2016) menar att 
toleranspedagogiken handlar om. Problemet med toleranspedagogiken är att 
den istället för att motverka diskriminering och kränkningar kan leda till just 
detta menar Lundgren (2014). De som är "normala" blir starkare och ska 
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tolerera de som är "avvikande", vilka blir allt svagare. Detta leder till att fokus 
läggs på att förändra eller utestänga den som är "avvikande" medan den 
"normala" får en allt högre status (Reimers, 2014). Brade et.al (2008) å andra 
sidan menar att normen som stänger ute de som är "avvikande" behöver 
granskas i syfte att synliggöra maktobalansen mellan det "normala" och det 
"avvikande" för att det ska klassas som ett normkritiskt arbete och kunna skapa 
förändring. Vi tolkar det som att läroplan för förskolan är skriven mer ur ett 
toleransperspektiv där barn ska lära sig att acceptera och tolerera varandras 
olikheter, istället för att normalisera och avdramatisera olikheter och 
normavvikelser.  ”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till 
ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt 
grundläggs”, (Skolverket, 2016. S. 4). Vi tolkar det också som att många känner 
sig en aning osäkra på exakt hur de ska arbeta, men att de har en relativt god 
medvetenhet om hur viktigt det är för barnens identitetsskapande och för att 
förändra samhället i stort. Vi ställer oss frågande till om en del av orsaken till 
osäkerheten kan vara att läroplanen är tolkningsbar och otydlig när det gäller hur 
de förväntas arbeta med normer. Det står inte hur de ska göra, bara att de ska 
göra det. Till exempel står det ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 
genom konkreta upplevelser”, (Skolverket, 2016, s. 4). Men hur görs det på bästa 
sätt i praktiken.  
 
Resultatet visar att en del av respondenterna beskriver normkritisk pedagogik 
precis som vad det står för, nämligen att vända på perspektiven och skriva om 
berättelser samt utmana befintliga normer (Berg, 2010). Något som inte får 
misstolkas och som vi nämnt tidigare, är att alla normer inte är av ondo utan 
hjälper oss att få struktur i vardagen och i samhället. Det verkar finnas en 
självklar tanke om att det är viktigt att medvetandegöra barnen om normer som 
kan påverka människors personliga utveckling och möjligheter till att vara sig 
själv och det är dessa som ska utmanas. Att barnen lär sig att alla är olika och att 
de lär sig att acceptera varandra verkar viktigt medan en del också reflekterat 
över att det kunde få negativ effekt om barnen uppmärksammades för mycket på 
normer och olikheter. De menade att problem kan skapas istället för att 
motverkas om barn uppmärksammas på saker de kanske inte ens tänkt på eller 
lagt märke till. Istället menade de att genom att normalisera och inte göra någon 
stor sak av olikheter kan större effekt uppnås i syfte att omförhandla normer 
som kan påverka negativt. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska barn göras 
medvetna om normer och acceptera olikheter, men det råder som sagt delade 
meningar om det hos respondenterna. Frågan är hur det ska göras i praktiken 
och om det finns någon gyllene väg. Enligt läroplanen (Skolverket, 
2016) ska förskolläraren även ansvara för att skapa normer i den egna 
barngruppen vilket ger möjligheter att utveckla ett tillåtande klimat men också 
makten att hålla fast vid gamla normer och värderingar. Varpå vi återigen blir 
påminda om förskollärarens makt i de flesta situationer i förskolans verksamhet 
och hur viktigt det är att förskollärare är medvetna om vilket ansvar de har.   

5.2 Utbildningens påverkan  

I takt med att samhället förändras och utvecklas har även utbildning, förskola och 
styrdokument genomgått förändringar för att anpassas till det aktuella samhälle 
vi lever i. När det gäller normkritik är det ett begrepp som vuxit fram under 
senare år och verkar enligt resultatet, därför inte fått något utrymme i 
utbildningarna som gavs innan 
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diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och skollagen (SFS 2010:800) infördes 
2009. Det verkar som att utbildningen kan ha betydelse för hur man ser på 
normkritik, men att det också kan handla om ett personligt intresse vilket 
även Falk et. al (2017) framhåller. Ett personligt intresse är även av betydelse när 
det kommer till pedagogers engagemang och kompetens och dess betydelse för 
att kunna arbeta med ett könsneutralt förhållningssätt som en del i den 
normkritiska pedagogiken. Enligt Skolverkets (2009) rapport visar resultat att 
personal inom förskola (och skola) behöver bli medvetna om vilka normer som 
ligger till grund för diskriminering. Detta är en förutsättning för att över huvud 
taget arbeta normkritiskt. Skolverket föreslår därför att regeringen ska införa det 
normkritiska perspektivet som en del av lärarutbildningarnas examensmål 
(Skolverket, 2009). Att ledningen har ett tydligt fokus på ämnet tenderar vara 
viktigt för hur arbetet med normkritik i respektive verksamhet ser ut och 
fortskrider.  Det är som vi ovan nämnt förskolechefens ansvar att pedagogerna 
har den kompetens som krävs för att arbeta utifrån styrdokumenten och att det 
genomförs i praktiken.  

5.3 Genus i fokus  

Vi kan däremot se att många är väl förtrogna med att tänka ur ett 
genusperspektiv och just genus har fått stor uppmärksamhet i forskning 
(Heikkilä et. al, 2014) de senaste åren. Exempelvis verkar de flesta av studiens 
respondenter vara noga med att inte tillskriva ett barn med ett visst kön vid tilltal 
och inte heller uppmärksamma utseende eller kläder på ett "pojkigt" eller 
"flickigt" sätt, även om ett fåtal kom på sig själva under vårt samtal med att de 
ibland ropar "killar/tjejer kom nu".   Kanske betyder det att normkritisk 
pedagogik i sin helhet också skulle behöva lyftas fram för att få till ett tydligare 
arbetssätt och en större förändring. Heikkilä et. al (2014) framhåller att 
människan lär och utvecklas ständigt oavsett ålder, trots det 
omfattas normkritiken också till stor del av åldersnormer. Till skillnad 
från andra teoretiska perspektiv anser dock det sociokulturella perspektivet att 
barn kan lära hela tiden (Säljö, 2005). Det har inget med ålder och 
mognad att göra utan handlar snarare om att anpassa nivån efter 
barnets tidigare kunskaper och erfarenheter. Tack vare en förändrad barnsyn 
finns inte längre någon orsak till att ge några värderingar eller status till att vara 
äldre, trots detta lever normer och värderingar kvar och det verkar inte läggas 
något fokus på att förändra dessa. Det var endast en av respondenterna som 
nämnde åldersnormer under intervjuerna och genus var det som genomgående 
fick störst uppmärksamhet.  

5.4 Miljöns påverkan  

Som resultatet visar är miljön viktig ur en normkritisk synvinkel eftersom det 
påverkar vilka möjligheter barn ges till lärande och utveckling, och vilken frihet 
barnen har att själva välja vad de vill göra. En öppen miljö där olika material 
blandas och görs tillgängliga förespråkas eftersom det suddar ut gränserna 
mellan könen och öppnar upp för spontana aktiviteter. Strandberg, (2006) å 
andra sidan hävdar att vuxna och barn kan ha helt olika åsikter och upplevelser 
av huruvida de har tillgång till materialen eller inte. För att kunna få syn på 
barnets upplevelse bör barn och vuxna samtala om det. Strandberg (2006) 
poängterar att det inte är vad varje rum innehåller utan snarare vad i rummet 
som de har tillgång till som har betydelse. Han påvisar vikten av att låta barnen 
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själva få leta och undersöka bland materialet för att ge dem möjlighet till lustfylld 
och självständig lek. Respondenterna berättar att de försöker ta bort 
könsstereotypa uppdelningar i material och rum, och att de tack vare det kan 
bjuda in barnen att leka ”över gränserna”. Det verkar dock som att vissa enbart 
bytt namn eller färg i rummen, är detta verkligen tillräckligt undrar vi. Att få 
känna känslan av att vara inbjuden med möjlighet att påverka och att kunna 
tillföra något till den övriga gruppen är enligt Strandberg (2006) en 
nödvändighet för att känna tillgång till. Tillgång till handlar inte enbart om rum 
och material utan också om vilka möjligheter till interaktioner med andra 
människor som ges (Strandberg, 2006).  Det är inte bara rum och material som 
varit könskodat även barnlitteraturen har länge präglats av könsstereotypa 
karaktärer, men det verkar finnas en medvetenhet hos alla förskollärarna när det 
kommer till hur de väljer böcker till förskolorna. En del låter till viss del barnen 
välja men uteslutande är de noga med att det finns böcker som vänder på 
perspektiven och som representerar olika typer av individer och 
familjekonstellationer för att inte fastna i stereotypa karaktärer och handlingar.   

5.5 Hur gör man? 

Vi får intrycket av att de flesta följer likabehandlingsplanen om diskriminering 
eller kränkningar skulle ske, vilket är helt enligt Skollagen (SFS 2010:800) och 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Med tanke på lagstiftningen borde alla 
svarat lika på den frågan men som Skolinspektionens rapporter visat finns det 
förskolor som faktiskt saknar arbetssätt för att motverka traditionella 
könsmönster, det är dock inget vi har belägg för i denna studie. Något som ibland 
verkar förefalla problematiskt i arbetet med likabehandlingsplanen är att omsätta 
teorin i praktiken vilket Skolverket, Skolinspektionen och Andersson Tegnér & 
Heikkilä (2017) påvisar. Andersson Tegnér & Heikkilä (2017) lyfter dock att det 
ändå är många som har ambitionen att göra det vilket också framgår av hur 
respondenterna aktivt arbetar med de verktyg och den kunskap de har. Återigen 
blir det synligt att det finns en vilja, ett engagemang och framför allt en 
önskan om att erövra mer kunskap inom normkritisk pedagogik för att göra den 
till ett naturligt arbets- och förhållningssätt. Att vissa situationer kan göra att det 
normkritiska förhållningssättet uteblir är alla eniga om, men de alla har en vilja 
att arbeta utifrån det i grunden. Det verkar som att de har ett öppet klimat i 
arbetsgruppen och pratar med berörd person om diskriminering eller kränkning 
skulle ske vilket också Andersson Tegnér och Heikkilä (2017) framhåller som ett 
bra sätt även i förebyggande för att synliggöra omedvetna handlingar i syfte att 
förändra och förbättra. Eftersom arbetet med likabehandlingsplan och att 
läroplanen följs är förskolechefen/huvudmannens yttersta ansvar ställer vi oss 
frågande till hur det arbetet går till i praktiken och vilket fokus det får.  För att få 
en helhetsbild av barnets livsvärld krävs samverkan med barnets vårdnadshavare 
vilket oftast enligt respondenterna sker genom daglig kontakt, 
utvecklingssamtal, föräldramöten, veckobrev och sociala medier. När det gäller 
normkritik tycks det inte finnas något uttalat samarbete med vårdnadshavarna 
på någon av förskolorna, men studien visar att det ofta sker ”automatiskt” i den 
dagliga kontakten genom att de visar att de på förskolan har ett tillåtande klimat. 
Exempelvis hänvisar de till styrdokument och barnens bästa om något skulle 
ifrågasättas eller förklaras för att skapa en förståelse hos vårdnadshavarna.   
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6 Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att först diskutera det resultat vi fått fram. Vi 
kommer även att diskutera vår metod och studiens pålitlighet och trovärdighet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Den här studien har bidragit till att genom en mindre studie öka kunskapen om 
den normkritiska pedagogiken i förskolan. Syftet med studien har varit att 
undersöka hur de deltagande förskollärarna ser på normkritik. Det vi kan se är 
att det finns en viss osäkerhet i vad det innebär. Det finns även en osäkerhet om 
hur normkritisk pedagogik kan användas för att öppna upp möjligheterna för 
barn att utvecklas efter egna intressen och behov.  

Resultatet visar att samtliga av studiens deltagande förskollärare anser ämnet 
normkritik som viktigt. Dock tolkar vi det som att det råder viss tveksamhet till 
begreppet och hur det ska appliceras på verksamheten. Kanske kan det bero på 
själva ordet som ses som en kritik mot den redan pågående verksamheten. Därför 
menar vi att det mer positivt laddade ordet ’normmedveten’ med fördel kunde få 
en större plats i pedagogiken. 

Björkman (2010) påpekar att normkritisk pedagogik bidrar till förståelse för hur 
diskriminering uppstår, och genom den förståelsen ökar också chanserna till 
förändring. Björkman menar att genom förståelse för något kan det ske en 
förändring. Resultatet visar att ingen av studiens deltagare har fått någon 
fortbildning inom normkritik vilket kanske skulle kunna öka förståelsen kring 
ämnet. Wedin (2014) påpekar att bristen på kunskap gör att normkritik får ett 
mindre utrymme i förskolan. Hon menar också att arbetet är relativt och 
föränderligt. Därför behövs kontinuerlig fortbildning. Både Björkman (2010) och 
Wedin (2014) pekar på vikten av utbildning inom den normkritiska pedagogiken 
för personal inom förskolan då det med kunskap lättare kan förhindra att 
diskriminering på grund av normavvikelser sker. Som vi ser det behövs alltså en 
större kunskap och en förståelse för ämnet för att det ska kunna bidra till en 
förändrad verksamhet. Det är alltid chefens ansvar att se till att personal som 
arbetar efter läroplanen har kunskap om hur detta ska ske (Andersson Tengnér 
& Heikkilä, 2017). Vi uppfattar att läroplanen för förskolan är otydlig kring hur 
den normkritiska pedagogiken ska träda fram i verksamheten. Av den 
anledningen kan det hända att förskolechefer anser att de gett personalen 
tillräckliga kunskaper för att arbeta normkritiskt. Som en form av utbildning kan 
flertalet metodböcker användas. Till exempel har bokförlaget OLIKA tagit fram 
handledningar för boksamtal med barn kring förlagets normmedvetna 
barnlitteratur. FRIENDS har gett ut boken I normens öga där det ges tips på 
övningar och aktiviteter som kan skapa normmedvetenhet både för elever och 
lärare. Dock blir ingen fullärd när det gäller att se hur normer påverkar både sig 
själv och andra (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017). Därför anser vi att det är 
viktigt att under hela sin yrkestid hålla sig ajour om vad som är aktuellt. Det gäller 
att hela tiden observera, reflektera och förändra verksamheten för att barnen ska 
få en positiv tid på förskolan. Detta tror vi kan vara till fördel för det normkritiska 
arbetet. 

Enligt Qvarsell (2003) är pedagogers förhållningssätt till barnen avgörande för 
hur barnen uppfattar sig själva och sin omgivning. I och med det menar vi att 
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förskollärare och andra pedagoger har en viktig roll för att barn ska skapa sig en 
öppen självidentitet. Förskollärarna blir då de förebilder barnen behöver för att 
lära sig att behandla andra utan specifika föreställningar om hur människan bör 
vara eller bete sig. Vi har den föreställningen att om förskollärare är öppna och 
normaliserande blir även barnen det. På så vis minskar risken för diskriminering. 
Både under tiden i förskolan samt senare i skolan. Enligt Uljens (2001) blir 
människan en kulturell varelse tillsammans med andra, vilket ligger i linje med 
den sociokulturella teorin där man lär och utvecklas i gemenskap med andra. För 
att barnen ska kunna tillgodose sig ett lärande och bygga en identitet krävs 
engagerade förebilder som har en god inställning och kunskap om vad barn 
behöver och mår bra av. I resultatet går att läsa att åtminstone ett par av 
förskollärarna är medvetna om att de signaler de sänder ut påverkar barnen. 
Normkritik blir ett redskap för att öppna upp möjligheterna för barnen att bli den 
de vill vara. Vi anser att det kan vara av vikt för det normkritiska arbetet att 
reflektera över vilka barnen kan bli i den egna pedagogiken. Förskollärares 
förhållningssätt är avgörande för hur barn utvecklar sin identitet. Som flera 
respondenter hävdar handlar det om att fundera och eventuellt förändra vilka 
signaler man själv sänder ut till barnen. Förskollärarna blir således en stöttande 
medhjälpare i barnens identitetsutvecklingen. Normkritik, som vi tolkar det, är 
att alla ska bli synliga, alla ska få ta plats. En mångfald av alla typer av människor 
synliggörs i den gemenskap som mänskligheten ändå är. 

Som vi tolkar Langmann och Månsson (2016) hävdar de att det finns en risk med 
normkritisk pedagogik då de påpekar att den kan orsaka uppdelningar i ett ”vi” 
och ”dem”. Genom att utöva pedagogiken menar de att olikheter riskerar att 
pekas ut och normer förstärkas. Det blir, enligt författarna, en maktobalans då  
vissa personer i samhället anser sig ha rätten att bestämma vilka normer som är 
bra och vilka som är mindre bra. Normkritiken blir då ett sätt att tysta ned vissa 
medan andra får ett större utrymme, hävdar Langmann och Månsson (2016). 
Detta ser vi dock som en form av toleranspedagogik och inte en normkritisk 
pedagogik. För oss handlar normkritiken inte om att visa upp olikheter, eller att 
få andra att bli ”en av oss”. Det handlar mer om ett förhållningssätt, i vilket alla 
typer av människor blir synliggjorda och fria från ett diskriminerande 
bemötande. Vi anser att teorier och forskning kring ämnet inte oreflekterat bör 
sväljas med hull och hår. Vi är av den åsikten att ny kunskap kring normkritik 
behöver analyseras tillsammans med andra och tillämpas i enlighet med den 
pågående verksamheten. Som vi kan avläsa i resultatet är flera av respondenterna 
av samma åsikt som Langmann och Månsson(2016), då resultatet visar att de 
arbetar för att medvetandegöra barnen om att alla är olika och att dessa olikheter 
ska accepteras.  

Några av studiens deltagare var av åsikten att barn inte bör göras medvetna om 
den normkritiska pedagogiken. De anser att barnen är så pass små att de inte 
ännu börjat reflektera över sådana frågor. Det viktiga är att personal på förskolan 
är medvetna och arbetar för att forma en öppen och inbjudande verksamhet. 
Normkritiken handlar om förhållningssätt och är något som bör spegla hela 
verksamheten. Som en del av det normkritiska arbetet kan vi i resultatet se att 
somliga av förskollärarna vrider och vänder på gamla sagor och sånger för att 
utmana till exempel stereotypa könsnormer. Enligt oss kan det i vissa fall vara 
gynnsamt att i sådana aktiviteter samtala med barnen för att de ska få en 
förståelse för hur det kan se ut. Det svåra är dock att få samtalen att inte 
uppmärksamma barnen på saker de inte reflekterat över. Samtalet kommer då 



 24 

att handla om ett problematiserande istället för ett normaliserande. Vi ser även 
att risken finns att det bildas ett maktspel där de vuxna bestämmer vilka normer 
som är bra och vilka som är mindre bra. 

Enligt Skolverket (2009) handlar förskolans värdegrund ytterst om relationer 
mellan människor och hur vi behandlar varandra. En av läroplanens (Skolverket, 
2016) strävansmål är att förskolan hos barnen ska förankra de värden som 
samhället vilar på. Det innebär bland annat att förskolan ska främja barnens 
förståelse för andra människor och få en förmåga till inlevelse och medkänsla. 
Även solidaritet och tolerans är något som tidigt ska grundläggas enligt 
läroplanen (Skolverket, 2016). Flera av respondenterna menade att normkritisk 
pedagogik innebär att arbeta med förskolans värdegrund. Vi kan i stort hålla med 
om detta då även normkritiken handlar om medkänsla, dock hamnar vi återigen 
i en toleranspedagogik då läroplanen förespråkar att barn ska lära sig förmågan 
till inlevelse i andra människors liv. Som Lundgren (2014) nämner kan en 
toleranspedagogik lätt resultera i diskriminering vilket förskolan indirekt är 
lagstadgad att motverka. På grund av detta menar vi att det är av största vikt att 
förskollärare är medvetna om vilka kunskaper som krävs för att tolka läroplanen 
på rätt sätt, så att arbetet blir normkritiskt och inte toleranspedagogiskt.   
 
Resultatet visar att trots en större medvetenhet om könsnormer kan fokus på ett 
normkritiskt förhållningssätt utebli. Studier visar att barn på förskolor med 
könsneutral inriktning mer sällan kategoriserar andra utifrån. Genom att 
benämna barn utifrån kön blir de kategoriserade och identifierade utifrån sitt 
biologiska kön och inte utifrån sin person (Falk et. al, 2017). Vi anser därför att 
personal inom förskolan bör reflektera över vilka uttryck de använder, även 
hjälpa varandra i kollegiet när förhållningssättet brister. Heikkilä et. al (2014) 
hävdar att några av våra vanligaste begrepp kan få negativa effekter i ett 
normkritiskt perspektiv. Genom att personalen uttrycker sig på ett sätt där vissa 
saker tas förgivet tar de makt över barnens identitet. Som vi kan avläsa i resultatet 
blir barn i grupp benämnda med könande pronomen. Vi ser det som att barnen 
då blir identifierade med andra som de delar en viss egenskap eller ett visst 
utseende med. Detta anser vi vara problematiskt då de i viss mening  jämförs med 
andra. Där behöver den normkritiska pedagogiken ta plats eftersom det enligt 
Brade et. al (2008) handlar om att vända upp och ner på det som tas för givet. 
Som vi ser det behöver dock inte själva kategoriserandet vara något negativt. 
Kanske har barn behov av att kategorisera då de är mitt uppe i en 
identitetsutveckling. Vi ser det som att det eventuellt kan vara en trygghet att få 
känna igen sig i vissa sammanhang. Problemet är kanske inte att de delas upp 
efter kön. Problemet är vilka föreställningar det finns om de olika könen och vad 
det gör för barnens identitet. Det vill säga vilka genusföreställningar som överförs 
på barnen.  

6.2 Metoddiskussion 

Så här efter avslutad studie anser vi att vårt val av metod, semistrukturerade 
intervjuer, har varit en bra metod för att få en tydlig bild av hur 
förskollärare förhåller sig till och arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan. 
För att få en mer nyanserad bild av hur förskolans verksamhet i stort arbetar med 
detta har vi kommit fram till att det hade varit bra att även 
intervjua förskolechefer. Som tidigare nämnts i bakgrundsdelen 
är det förskolechefen som har det yttersta ansvaret för att förskollärarna har den 
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kompetens som krävs för att uppfylla läroplanens strävansmål. Genom att 
intervjua förskolechefer kunde vi ha fått en annan synvinkel på hur den 
normkritiska pedagogiken kommer till utryck i verksamheten. Intervjuerna hade 
med fördel kunnat kompletteras med observationer för att få en egen inblick i hur 
förskollärarna i studien agerar ute i verksamheten. Vi har förstått att det ofta är 
svårt att omvandla teori till praktik när det kommer till den normkritiska 
pedagogiken.  
 
Bryman (2008) beskriver tillförlitlighet som ett sätt att reflektera över om 
studiens resultat kan ha blivit påverkad av yttre faktorer. Vi har konstaterat att i 
vår roll som intervjuare har vi varit relativt oerfarna vilket resulterat i en viss 
osäkerhet hos oss, vilket i sin tur kan ha påverkat de svar vi fått. Det har 
visat sig genom att det i efterhand framkommit att respondenterna inte 
alltid svarat på frågan och vi har då upptäckt att vi borde förtydligat oss och fört 
in dem på rätt spår. Studiens tillförlitlighet påverkas även av våra tidigare 
erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Vi har lagt märke till att vi kan ha fått 
en viss typ av svar på grund av att vi lämnade ut intervjuguiden med frågor innan 
intervjuerna ägde rum. Hade vi inte gett respondenterna frågorna i förväg kan vi 
ha fått andra svar än om vi inte gett respondenterna möjligheten att förbereda sig 
och läsa på, vilket flera berättade att de gjort. Genom att utföra 
semistrukturerade intervjuer då vi kunde föra en dialog med respondenterna 
minskade risken för feltolkningar och trovärdigheten för studien ökar. Vi anser 
att antalet intervjuer, valet av undersökningsmetod och att det var ett så kallat 
bekvämlighetsurval gör att vi inte kan generalisera resultaten och att det har 
påverkan på studiens kvalitet och tillförlitlighet. Trots detta anser vi att vi fått en 
tydligare bild av vad normkritisk pedagogik innebär för förskollärarna i studien 
och hur de arbetar med det i förskolans verksamhet. Eftersom vi genom vår 
insamlade data har kunnat besvara våra forskningsfrågor och därmed fått fram 
studiens syfte anser vi att studien har hög trovärdighet, det vill säga studien mäter 
vad den ansåg mäta (Bryman, 2008).  
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7 Slutsats 

Studiens syfte har varit att ge en fördjupad förståelse för förskollärares syn på 
normer och normkritisk pedagogik. Vi 
är av den uppfattningen att syftet är uppnått  då vi 
genom de deltagande förskollärarna har besvarat forskningsfrågorna 
och fått en inblick i hur det normkritiska arbetssättet kommer till uttryck i 
förskolan. Studien visar genomgående att normkritik är ett komplext ämne med 
många utmaningar och balansgångar. Vi har uppmärksammat att normkritisk 
pedagogik lätt faller över till att bli toleranspedagogik vilket i sin tur kan leda till 
diskriminering och kränkning. Detta trots att förskollärarna i studien har 
intentionen att arbeta för barnens bästa och stötta dem i deras 
identitetsutveckling. Något som kan gynna arbetet med den normkritiska 
pedagogiken kan vara att öka kunskapen hos alla verksamma inom förskolan, 
vilket kan göras med hjälp av fortbildning. Fördjupad kunskap kan bidra till att 
läroplanen tolkas på ett mindre otydligt sätt vad gäller normer och 
normkritik. Den normkritiska pedagogiken bidrar till förståelse för hur 
diskriminering uppstår. Genom ökad förståelse ökar även chanserna till 
förändring. En sådan förändring kan bidra till att barn får, som titeln lyder, fler 
möjligheter till att få vara den de är. Detta utan att riskera att bli kränkta eller 
diskriminerade på grund av normavvikelser. Normkritiken syftar till att utvidga 
normerna och inkludera fler människor. Med hjälp av normkritisk pedagogik kan 
normavvikelser suddas ut då fler faller innanför normen.  
 
Som avslutning vill vi poängtera att studien varit både lärorik och intressant då 
vi fått en bredare kunskap kring förskollärares syn på normkritikens betydelse 
och hur arbetet med detta kan te sig i förskolan. För oss är normkritisk pedagogik 
en förutsättning för att förskolan ska bli jämlik och att alla barn ska känna en 
trygghet i att vara den de är. Ingen ska riskera att bli utsatt för kränkning eller 
diskriminering på grund av normer. Detta är något vi tar med oss in i yrkesrollen 
som förskollärare. Studien har gett oss en inblick i vilka utmaningar, men även 
möjligheter vi ställs inför i vår kommande profession.   

7.1 Studiens relevans för yrket 

Vi har förhoppningen att den här studien leder till ett ökat intresse för 
normkritisk pedagogik hos verksamma inom förskolan. Vi menar att studien har 
relevans för yrket då den bidrar till kunskaper som är appliceringsbara för 
förskollärare. Pedagogers förhållningssätt är avgörande för barnets syn på sig 
själv. En positiv självbild ökar barnets trygghet och välmående, vilket till syvende 
och sist är förskolans primära uppdrag.   

7.2 Framtida forskning 

Då vi tidigare beskrivit förskolechefens roll i personalens attityd och kunskap 
kring både normkritik och tolkning av läroplanen, kan vidare studier ur dennes 
synvinkel vara av intresse. Studier som sträcker sig över en längre period där 
undersökningar om hur det normkritiska arbetet påverkar barnen kan också vara 
av vikt för yrkesrollen. I denna studie har fokus legat på enbart förskollärares 
syn- och arbetssätt, dock kan det vara av värde att undersöka hur annan personal 
inom förskolan arbetar då hela arbetslaget omfattas av läroplanen.   
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Västerås 2017-11-08 

 

Hej!  
Vi heter Frida Sjöholm och Elina Larsson och studerar på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola i Västerås. Vi läser just nu 
sista terminen och har precis påbörjat vårt examensarbete som kommer att 
handla om normkritik och normpedagogik i förskolan. Vi vill undersöka hur 
personal som är verksamma inom förskolan tänker kring och arbetar med 
normkritik. Med normkritisk pedagogik menas att man aktivt arbetar med att 
motverka all sorts diskriminering genom att undvika stereotyper vad gäller kön, 
sexuell läggning, klass, etnicitet, religion och ålder. Syftet med studien är att 
synliggöra olika förhållningssätt och kunskapsnivåer inom ämnet, samt hur det i 
sin tur påverkar barnen.  

Du tillfrågas härmed att delta i vår intervjustudie som beräknas ta cirka 30-45 
minuter.  

Intervjun kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
som innebär bland annat att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 
helst om så önskas. Informationen som samlas in kommer att hanteras 
konfidentiellt och kommer enbart att användas i studiesyfte. Det slutliga 
resultatet kommer att publiceras i DIVA som är en databas för examensarbeten 
och avhandlingar.  

 

Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare på Mälardalens Högskola.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Elina Larsson   Frida Sjöholm 

076-XXXXXXX   070-XXXXXXX 

eln07009@student.mdh.se   fsm13002@student.mdh.se 

 

 

Handledare: Mia Heikkilä 

021-XXXXXX 

mia.heikkila@mdh.se  
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Bilaga 2. Intervjufrågor. 

 

     
Västerås 2017-11-08 
 

Intervjuguide. Normkritisk pedagogik i förskolan  
 
 
  
Vilken form av utbildning har du och hur länge har du arbetat inom förskolan?  
 
Vad innebär normer och normkritisk pedagogik för dig? Är det viktigt för dig?  
 
Hur tror du att pedagogernas utbildning påverkar synen på ett normkritiskt 
arbetssätt/förhållningssätt?  
 
Känner du att du som pedagog har tillräckliga kunskaper för att arbeta 
normkritiskt?  
 
Hur använder du/ni språket för att motverka att normer förstärks?  
 
Hur påverkas barnen ur ett normkritiskt perspektiv av miljön och materialet som 
finns att tillgå i förskolan? Är du medveten om vad miljö och material ger för 
signaler?  
 
Hur kan man arbeta för att skapa en normmedvetenhet hos barnen?  
 
Har du upptäckt situationer där fokus på det normkritiska arbetet uteblivit? I så 
fall när?  
 
Hur går ni tillväga ifall diskriminering på grund av normavvikelser skulle ske?   
 
Samarbetar ni med hemmen vad gäller det normkritiska arbetet? Hur ser det i så 
fall ut?  
 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Larsson och Frida Sjöholm
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