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Abstrakt 
 

Titel: Likabehandlingsarbete i förskolan 

Intervjustudie med förskollärare utifrån värdegrundsfrågor  

 

English title: Equal treatment work in preschool 
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Antal sidor 25 

 

Abstrakt 

Normer, värdegrund och miljön i förskolan är något som framkommer genom hela 

studien. Informanterna lyfter fram hur de aktivt arbetar med dessa områden ur ett 

värdegrundsperspektiv. I vår studie har vi sett att de funderingar som finns är ett 

didaktiskt tänkande som dagligen leder till ett aktivt arbete där kunskaperna kan skapa 

en förståelse i lärandet. Det kan bland annat innebära en förväntning i ett sammanhang 

och antaganden om hur individen bör förhålla sig i vissa situationer och att miljön är en 

viktig del i barns lärande. Vår inspiration har uppstått genom tidigare forskning, bland 

annat avhandlingar av Dolk (2013), Hellman (2013) och Nordin-Hultman (2009) gjort. 

 

Studiens syfte är att granska förskolans förutsättningar i den vardagliga miljön som 

aktivt verkar för barns lika rättigheter och möjligheter till utveckling utifrån 

värdegrunden. Vad är det som påverkar det aktiva arbetet i förskolemiljön ?  

 

Studiens utgångspunkt är att se; Vilka barn pedagogerna anser vara lättare respektive 

svårare att garantera en likvärdig utbildning i förskolan, samt vilka faktorer som 

påverkar det aktiva arbetet mot likabehandlingsplanerna.  

 

Empirin av studien omfattar kvalitativa intervjuer med sju förskollärare. Resultatet visar 

att de barn som är tystlåtna oftast anpassar sig efter verksamheten och riskerar att inte 

synas och det är de barn pedagogerna uttrycker störst oro för. Informanterna menar att 

barn som är utåtagerande och hörs mest lättast fångas upp och att de tysta barnen faller 

åt sidan. Informanterna menar att kartläggning i form av observation, dokumentation 

och analys är några exempel på hur verksamheten ser alla barn och ger större chans till 

en likvärdig utbildning.   

 

Nyckelord 
 

Likabehandling, normer, styrdokument, förskolan, aktivt arbete, miljön, systematiskt 

kvalitetsarbete, möjligheter och hinder. 

 

Tack 
 

Vi vill tacka alla som gjort det möjligt för oss att utföra denna forskning, vi tackar alla 

pedagoger som ställt upp på intervjuer samt kollegor som gett utrymmen för 

intervjuerna. Vi vill också tacka de handledare som stöttat oss genom hela processen. 
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Inledning 
 

Denna studie kommer att belysa hur pedagoger tänker kring förskolans möjligheter, 

hinder och hur de aktivt verkar för barns lika rättigheter och möjligheter till utveckling 

och lärande. Vårt intresse är att undersöka, finna insikt och få en förståelse kring barn 

som kan hamna utanför normen.  

 

Vi ser att förskolan har en viktig roll då grunden ska läggas i barns lärande samt att en 

utveckling sker. Miljön och verksamheten ska vara inkluderande oavsett vilken 

bakgrund eller vilka förutsättningar som finns. Barnen ska få möjlighet till att utvecklas 

och lära.  

 

Förskolorna arbetar aktivt efter likabehandlingsplaner och kvalitetsarbeten där 

jämställdhet, likabehandling, motverkande mot mobbing och kränkande behandling 

ingår. Förskolan ska grundlägga en insikt om demokratin i samhället och utveckla en 

vilja att utöva den.  

För att barnen ska få detta med sig bör de vuxna vara normbildande förebilder och 

skapa ett samarbete med hemmet och delge förskolans normer och värden.  

Vår förhoppning med studien är att kunna klargöra hur förskolan bemöter barn med 

avvikelser utifrån ett aktivt arbete kring värdegrundsfrågor.   

 
Bakgrund 
 

Vårt arbete grundar sig i avhandlingarna, Dolk (2013) Bångstyriga barn: makt, normer 

och delaktighet i förskolan som synliggör olika maktrelationer i förskolor som makt, 

normer och delaktighet. Hon menar att det är en utmaning för förskolan att barn som gör 

motstånd ofta tolkas som bångstyriga och därför behandlas som ett problem. En viktig 

uppgift för förskolepedagoger är att göra barn till jämställda framtidsmedborgare och  

göra dem delaktiga i värdegrundsarbetet. Vi vill även lyfta Nordin-Hultman (2009)  

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande som talar om de pedagogiska miljöerna 

och hur de påverkas i olika sammanhang. 

 

Vår upplevelse är att verksamheter och pedagoger arbetar aktivt i vardagliga situationer 

med värdegrunden som stöd. Vi är nyfikna på hur de ser och fångar de barn med 

avvikelser som är i behov av extra stöd och hjälp.  

Det vi vill titta närmare på är hur förskolans möjligheter hur i den vardagliga miljön 

påverkar barns lika rättigheter och möjligheter till utveckling utifrån värdegrunden. 

Vilka faktorer som påverkar det aktiva arbetet i miljön. 

 
Lpfö 98 (2010) vilar på demokratiska värderingar och har en viktig roll när det gäller att 

lägga en grund till barns utveckling. Förskollärarens arbete och uppdrag är att se till att 

miljön anpassas och skapar trygghet i arbetssättet så att alla barn oavsett vilka 

förutsättningar och behov som finns blir bemötta.  

 

Vår erfarenhet är att det kan vara en stor utmaning för pedagoger eftersom 

barngrupperna är stora. De har barn i olika åldrar där intressen, utvecklingsnivåer och 

färdigheter är varierande. Enligt Lpfö 98 (2010) ska de som är verksamma i förskolan 

arbeta för den individuella utvecklingen. Oavsett barnens behov och förutsättningar ska 
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alla barn inkluderas i den ordinarie verksamheten. En skola för alla är ett av de uppdrag 

verksamheterna har idag. Detta innebär att förskolan ska utformas på ett sådant sätt att 

alla barn har möjlighet till delaktighet i vardagens aktiviteter.  

 

När pedagoger upplever oro och problem i barngrupper finns en viss tendens att lägga 

orsak och skuld hos det enskilda barnet. Att se relationen mellan barnen, miljön och det 

sammanhang de befinner sig i anser Nordin-Hultman (2009) är viktigt. Det är inte 

barnen som ska värderas utan det är verksamheten som ska stå i centrum. Den ska  

utvärderas och följas i våra verksamheter. Skolverket (2005). 

 
Styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 
 

Förskolan vilar på demokratins grund. Verksamheten ska forma ett etiskt 

förhållningssätt där omsorg om, hänsyn till andra människor, rättvisa och jämställdhet 

samt att egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.   

 

Ett uppdrag utifrån Lpfö 98 (2010) är att grundlägga och förankra de värden som vilar i 

vårt samhällsliv. Förskolan ska hålla ett levande arbete med barnen kring jämställdhet 

mellan kön, solidaritet med svaga och utsatta, människolivets okränkbarhet, individens 

integritet och frihet samt människors lika värde. 

Värdegrunden lyfts fram i Lpfö 98 (2010) på ett sätt som ska påvisa och forma ett etiskt 

förhållningssätt där omsorg om och hänsyn till andra människor sker.  Inga barn ska 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. 

Det finns lagar mot diskriminering, trakasserier och kränkningar – detta kallas 

likabehandlingsarbete och regleras enligt diskrimineringslagen (SFS, 2014:958). Där 

samtalar och rekommenderas personal och huvudmän hur de bör handla för att möta 

kraven i bestämmelserna.  

 

Alla förskolor arbetar efter likabehandlingsplaner och kvalitetsarbeten där jämställdhet, 

likabehandling, mobbing och kränkande behandling ständigt är på tal. Det ser olika ut i 

verksamheterna beroende på hur tolkningen sker. I samband med ett systematiskt 

kvalitetsarbete kan framtagna kunskaper vara en utgångspunkt från planeringens strategi 

och metod för ett lärande och möjlighet till förbättring. Håkansson (2013)  hänvisar till 

några författare som menar att diskussioner kring ett tema kan leda till en strategi. Det 

är ett återkommande samtal i skolutvecklingen där styrning och ledning förväntas skapa 

resultat. 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) förklarar att systematiskt kvalitetsarbete 

betyder att arbetslaget sitter ner och diskuterar kring verksamhetens uppdrag och 

arbetsuppgifter, vart de leder och om målen uppfylls. För att kunna driva verksamheten 

framåt behöver pedagogerna se hur de arbetar med barnen och vilken roll det speglar. 

Det är viktigt att se bakåt och utvärdera arbetet. Då får pedagogerna fram signaler på 

vilken kvalité som finns i förskolan.  Pedagogerna försöker sträva efter att se världen ur 

ett barns perspektiv eftersom de vill få en förståelse och meningsskapande av vad 

barnen gör och lär sig.  

 

Vidare menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) att verksamheten behöver ha 

ett underlag att diskutera didaktiska frågor som - Var är vi, vart ska vi, hur gör vi och 

hur blev det? Detta behövs göras tillsammans och regelbundet för att synliggöra vad 

som fungerar och vad som behövs utvecklas. För att organisera det systematiska 

kvalitetsarbetet behövs tid och utrymme i verksamheterna. Detta arbete är viktigt att se 
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långsiktigt och hänsyn bör tas till de förutsättningar som respektive verksamhet har. 

Genom analys av svaren från frågorna hjälps arbetets framåtanda samt utvecklingen och 

planeringen. Med ett resultatrikt arbete präglas delaktighet av hög tillgivenhet och en 

tydlighet till vilka insatser som behövs göras samt vem som ansvarar för vad.   

 

Lpfö 98 (2010) synliggör att det yttersta ansvaret ligger hos huvudmannen. Ytterligare 

framkommer det att barn ska mötas med förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Förskolan ska erbjuda en trygg 

miljö som lockar och utmanar till lek och aktivitet. Den ska vara levande, social och 

kulturell. Miljön ska stimulera barnen att ta initiativ som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetenser. Verksamheten ska ge barnen utrymme för att egna planer, 

fantasier och kreativitet i ett lustfyllt lärande sker genom leken, samt erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter 

 

Vi vill lyfta Håkanssons (2013) resonemang angående att lärarnas arbete har betydelse 

men det finns dock enligt forskningen inte några enkla recept för strategier som är 

framgångsrika i egenskap av ledarskap. Rektorers sätt att leda kan däremot visa 

kvalitativa nivåer och aspekter i skolutvecklingen. Lärarna har förutsättningarna på ett 

professionellt sätt att arbeta och upprätthålla genomförda förändringar som är av 

betydelse i arbetet. En ömsesidig professionalitet ersätter organisationens utveckling där 

lärandet är viktigare än individens självständighet. Samtidigt behövs ett lärande på 

individnivå för att lärandet ska komma till stånd i det professionella ömsesidiga 

lärandet. Det egna arbetet förbättras med nya färdigheter, kunskaper, värderingar och 

attityder som utvecklas både i grupp och på individnivå. 

 

Skolverket (2014) hänvisar till styrdokumenten som säger att de ska sträva efter att 

varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning. En stor del av barns normer och värden grundläggs i samspel 

med andra barn. Därför är förskolan en ultimat plats att utöva detta på menar Skolverket 

(2005). De påpekar också att barn i en ”lagom” stor grupp med andra barn på förskolan 

har de bästa förutsättningar att skapa relationer till varandra. 

 
Förskolan och decentraliseringen 
 

Förskolan har de senaste decennierna gått igenom ett flertal förändringar från att vara 

regel- till målstyrd. Via decentralisering har ansvaret från staten överlämnats till 

kommuner och verksamheter som tolkas olika för att uppnå de mål och riktlinjer som 

finns i styrdokumenten. Verksamhetens behov och förutsättningar formas ur de lokala 

verksamhetsplanerna. Regeringen (SOU2010:95).   

 

Palla (2011) lyfter fram att tidigare forskning påvisar olikheter. Där framkommer det att 

verksamheterna ser annorlunda ut när det tolkas olika beroende på ledningen. Det har 

uppstått ökade krav som påverkas av samhällsutvecklingen i verksamheterna samtidigt 

som antalet utbildad personal har minskat.   

 

Det har visat sig genom tidigare studier att ett barn som kommer till förskolan och visar 

på avvikelser kan bidra till att viss osäkerhet uppstår hos pedagogerna, de blir oroliga 

för att inte kunna ge rätt bemötande. Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) menar att 

alla barn har någon form av avvikelse och det är just det som gör varje människa 

speciell.  
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Dolk (2013) är kritisk till rutinmässig styrning, enhetliga gränsdragningar, repetitiva 

barnaktiviteter och begränsade repertoarer av aktiviteter. Med dessa arbetssätt minskas 

möjligheten för nya och oanade situationer och handlingar. Vidare anser hon att 

oberäkneliga situationer och samspel kan generera kvalifikationer för förändringar i 

maktrelationer och nyfikenhet kring samhällsstrukturer. När pedagoger väljer det säkra 

före det osäkra återger de dominerande normer och maktrelationer.  

 

Forskning om hur barn och lärare skapar normer behöver lyftas upp och ses över en 

extra gång för att berika skolan som institution, lärare och lektionsupplägg menar 

Bengtsson (2013) i sin doktorsavhandling. I flera av positionerna som hon analyserar 

finns lärare med som påstår att alla ska tycka det är roligt när de talar med barnen. Sättet 

att hantera barns normskapande är en aspekt att konstruera normalitet i verksamheten. 

Avhandlingens fokus ligger på barnen, men hon kunde ändå se det samspel som är 

mellan barn, skola, lärare och forskare som granskats mer reflexivt. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att granska förskolans förutsättningar för att aktivt verka 

för barns lika rättigheter och möjligheter till utvecklingen i förskolemiljön. Detta utifrån 

värdegrunden och de faktorer som påverkar möjligheter och begränsningar i det aktiva 

arbetet med barns rättigheter.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur arbetar pedagogerna aktivt för att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning 

ur ett värdegrundsperspektiv? 

2. Vilka faktorer påverkar det aktiva arbetet och hur arbetar de i den pedagogiska 

förskolemiljön?  

3. Vilka barn anser pedagogerna vara lättare respektive svårare att garantera en 

likvärdig utbildning i förskolan? 
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Tidigare forskning 
 

För att skapa oss en uppfattning och ett sammanhang i arbetet med 

likabehandlingsplaner framkommer det att informanterna aktivt arbetar med det 

systematiska kvalitetsarbetet. De vill ge barnen möjlighet att upptäcka och värdesätta 

varandra i den miljö de befinner sig i. Inledningsvis kommer vi se vad tidigare 

forskning kommit fram till för att koppla det till resultatet.  

 

Värdegrundsarbete i förskolans verksamhet 
 

Bromseth och Darj (2010) argumenterar frågor som rör identitet, kunskap och makt för 

att skapa en förståelse som handlar om bland annat queerteorier. Exempelvis hur detta 

kan användas i arbetet kring lärandet. I diskussionerna deltog forskare och praktiker 

inom de högre utbildningarna som gymnasieskolan samt även en del ideella 

organisationer och statliga myndigheter. Tankarna att fördjupa sig i att granska och 

utmana normer och värden i pedagogiska sammanhang har funnits tillbaka i tiden.  

 

Bromseth och Darj (2010) nämner normer i pedagogiken i egenskap av att förskolan 

brukar ses som en del i det lagstadgade arbetet kring diskriminering och trakasserier. 

Det är för att främja barnens rättigheter och möjligheter och något förskolan bland annat 

kallar för likabehandlingsplan.  

 

Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) beskriver att normalisering och specialisering 

ifrågasätts när funktionsnedsättning och specialpedagogiken normaliseras. Det anses att 

svaret är både för och emot då effekter som det negativa och avvikande betonas och 

barnens egna resurser syns inte. Det bör arbetas med svagheter men givetvis inte dölja 

barnens möjligheter. Innebörden av att ställa normala krav är oftast detsamma som 

vanliga förväntningar. Barn vet sina egna tillgångar och den betydelse som inte ska 

grundas av att utveckla en falsk och dysfunktionell självkänsla. Barnen mår mycket 

bättre av förväntningar och klarar fler uppgifter. En förståelse måste skapas om hur 

problem direkt och indirekt påverkar barns utveckling och förståelse för själva 

inlärningen när sociala och emotionella problem finns. I första hand bör lärare kartlägga 

beteendeproblem och ha en problembeskrivning att arbeta från där förståelse skapas och 

finns. Hellman (2010) hänvisar till tidigare forskning som menar att rum och spatialitet 

skall anses vara utsträckta sociala relationer som alltid är under makt och symbolism. 

Hon menar även att rum ur detta perspektiv handlar om ständig förändring av social 

geometri av makt. Ett rum kan förklaras som ett socialt utrymme och det är i det sociala 

som normer sätts. 

 

Dolk (2013) säger att vuxna, lärare som föräldrar försöker påverka barnen åt ”rätt” håll.  

Pedagogernas viktiga uppgift är att göra barn till jämställda framtidsmedborgare. 

Normen i förskolan är att vuxna ska styra och bearbeta barn emot uttryckligen 

fastställda mål. Barns protester tolkas ofta som bångstyrighet och görs till ett problem. 

Avhandlingen visar att barn måste bli delaktiga i vardagsarbetet om verksamheten som 

ska baseras på de demokratiska principer och inte i skendemokrati.  
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Barns motstånd, en pedagogisk utvecklingspotential 
 

Dolk (2013) säger att barn ofta gör motstånd i den aktivitet som är planerad och styrd av 

de vuxna. Barnen fordrar att bli delaktiga och uttrycker tvivel om vuxnas 

gränsdragningar. I förskolan försvagas och osynliggörs dessa konflikter och motsägande 

perceptioner. Vidare anses pedagogerna betrakta att ”de bångstyriga barnen” förstör 

atmosfären genom att inte göra det som krävs av dem.  

Barn kan exempelvis neka att vara med i leken eller visa att hen vill gå ifrån. 

Pedagogerna bör vara lyhörda och fundera på vad barns motsägelser ger för uttryck och 

ta reaktionerna på allvar. Förskolan kan öppna nya möjliga utvägar och utmana normer 

och allmänna pedagogiska metoder.  

 

Sandberg (2009) belyser att det saknas forskning och dokumentation kring vilka 

metoder som är bra att använda för barn som behöver stöd och extra resurser. Han 

menar att det finns tidigare forskning och studier som visar att pedagogerna saknar både 

tid och utbildning för att reflektera, dokumentera och diskutera för att möta barnen i 

verksamheten. Det påvisas att brist finns på tid och kompetensutveckling vilket anses 

som ett hinder i utvecklingsarbetet för pedagoger i förskolan.  

 

Svedberg och Zaar (1998) nämner förmågan i varje kulturs livskraft visar sig i att 

stoppa utveckling mot destruktion.  Det framkommer att motivation, engagemang och 

arbetsinsats är beroende på vem i egenskap som bär upp det genomtänkta pedagogiska 

systemet. Systemen är tidsbundna av såväl samhälle, situation och anstiftare. Det blir 

svårt eller snarare sagt omöjligt att hålla engagemanget vid liv och anförtro nya kullar 

av elever och lärare.  

 

Juul (2003) menar att relationskompetens är något som anses vara en viktig del i barns 

utveckling och vårt sätt att skapa en nyfikenhet i lärandet som även ska kännas lustfyllt. 

Det gäller för pedagogen att hitta olika sätt för att locka, inspirera, utveckla, utmana och 

ge barnen möjlighet till sådant som intresserar barnen. Pedagogerna ska synliggöra 

barnens lek och lärande. 

 

Öhman (2009) förankrar sig i teorier om att barn har behov av att interagera med sin 

omgivning. Barn skapar relation till sin familj och personalen i förskolan innan de 

interagerar med andra barn. Vidare framkommer det att barns relationer emellan är mer 

komplexa och de utvecklar sin sociala förmåga som dessutom utvecklar en förståelse för 

sin omvärld i deras eget tänk. Barns relationer till varandra utvecklas genom samspel, 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Här skapas en barnkultur där villkor för lek och 

samspel hela tiden förhandlas med nya regler för att bli en del av gruppen. De 

konsekvenser som blir vid inkludering är dels att barnet får möjlighet att känna sig 

delaktig och främjar självkänslan och blir gynnsamt för den sociala utvecklingen.  

 

Alexandersson (1999) säger att alla människor är egna individer med tankar och 

värderingar som styr vårt handlande i en situation. Han menar att mycket handlar om att 

kunna samarbeta med andra. På något sätt bör barnen veta vem de är och tar ansvar för 

sina egna handlingar vilket Englund (2003) benämner som likartad utbildning. Det leder 

vidare till begreppet public good där utveckling och lärande ibland kan hamna i detta 

fack. Det är bland annat för att barnen erbjuds samma aktiviteter och utmaningar. 

Samtidigt påstås att det många gånger ger barnen utrymme för mer enskild utveckling 



  
 

10 

(private good) som till exempel vid den fria leken. De uppdrag som verksamheten har 

kan vara olika eftersom de tolkas och omsätts olika anser Gustavsson (2003)  

 
Barnsyn och olika pedagogiska inriktningar 
 

I följande kapitel kommer vi att lyfta barnsyn som verksamheterna formas av i 

varierande etiska reflektioner och moraliska handlingar. Det innebär att den moraliska 

dimensionen är mer dold än synlig. När det ses utifrån ett yrkesetiskt perspektiv riktas 

uppmärksamheten mot hållning och undervisningsstrategier. Dagens lärare är 

offentligare och iakttagna. Det innebär att de bedöms av bland annat politiker, föräldrar 

och elever.  

 

Orlenius och Bigsten (2006) belyser att kraven på lärarna ökar och att det inte är någon 

självklarhet att lärarens auktoritet har kraft i sin yrkesroll. Detta genererar att kravet 

ökar i lärarens handlingar och kommunikationen kring målen. Genom att vara med 

barnen skapas ett samspel och tillit. Barnen vet att de kan få hjälp i såväl 

kamratrelationer som i andra behov. Med lärarens närhet kan barnen uppmuntras till 

medbestämmande och rätten till delaktighet samt att barnen utvecklas till 

ansvarstagande och självständiga individer. En bra planering kan stranda när en 

personlig fallenhet finns inom den emotionella beredskapen som finns hos de pedagoger 

som arbetar med barn.  

 

Abrahamsen (1999) talar om vikten i att tänka profylaktiskt när det planeras för mindre 

barn. Det samtalas om objektrelationsperspektivet som en del i flera infallsvinklar. 

Objektrelationsteorin har under de senare decennierna fått större betydelse inom 

psykoanalytisk teori eftersom det är en riktning i utvecklingen. Utifrån ett pedagogiskt 

sätt har detta en stor betydelse för att skapa en förståelse i det tidiga emotionella 

samspelet. Det utvecklar kunskap som kan bli användbart i arbetet med barn.  För att 

kunna förebygga hindren måste en vetskap om dessa finnas för att se det nödvändiga i 

barns emotionella utveckling. Något som ska komma igång och hållas levande. 

Abrahamsen (1999) hävdar att anknytning, erfarenhet, upplevelser och självständigt 

tänkande är ett lärande som bygger på det emotionella. Modellen om 

objektrelationsteorin kan tolkas olika och är en del i barns utvecklingslinje inom 

psykoanalytisk teori.  
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Teorianknytning 

Kvalitetsutvecklingen i förskolan är en inriktning i arbete och mål. Skolverket (2014) 

anser att förskolan ska enligt värdegrunden motverka traditionella könsmönster. De 

anser att förskolan skall erbjuda samma möjligheter oavsett kön för att utveckla 

förmågor och intressen utan att utgå från stereotypa könsroller. Skolverket (2014) 

hänvisar till läroplanen och förskolans strävande mål kring normer och värden. 

 

Teoretisk referensram 

De teorier vi kommer utgå från är den pedagogiska miljön, sociokulturella och det 

postmodernistiska perspektivet.  

 

Dolk (2013) visar på hur vuxna - både lärare och föräldrar försöker påverka barnen åt 

”rätt” håll. Med detta menar hon barn som har någon avvikelse utifrån samhällssynen.  

 

Hellman (2013) menar att vissa normer i förskolan har blivit uttalade delvis genom 

läroplanens normer som kopplas till värdegrunden. De blir väl uttalade av både barn och 

pedagoger. En dominant norm blir synlig i en avvikelse. Självklara normer bryts och 

blir ifrågasatta. 

Hon menar att normer handlar om antaganden om hur vi anser att individen bör 

uppträda i olika situationer. Det bildas normer där någon avviker utöver det vanliga.  

 

Den pedagogiska miljön 
 

Nordin-Hultman (2009) lyfter fram att förskolan inte är en plats där enbart de vuxna ska 

skapa en miljö för lärandet utan ses som en plats för barn som ska vara aktiva 

medskapare av miljöerna.  

Vidare lyfter Nordin-Hultman fram att det fysiska rummet har betydelse för vad barn 

gör och för vad barn blir. Författaren menar att reglering av rummen i svenska förskolor 

är stark och barnen blir beroende av vuxenstyrning för att få tillgång till material.  

Nordin-Hultman beskriver att barn blir begränsade i inflytandet i och med att de har så 

pass liten yta att förfoga över. Detta påverkar i sin tur vilka aktiviteter de kan skapa.  

 

Enligt Eriksson-Bergström (2013) påverkar miljöns betydelse barns lek, lärande och 

samspel. Frågor som varför, hur och vad bör kompletteras med var. Det är sällan frågor 

börjar med: Var skall aktiviteten ske?  

Det förekommer allt oftare att förskolans miljö ska utformas av pedagogen för den 

didaktiska verksamheten. Detta kan reflekteras mer kring vilka avsikter som finns vid 

planering av den fysiska miljön i förskolan. Det finns olika sätt att se på pedagogiska 

miljöer och barns subjektskapande. Förskolans rutinskapande att inte ge barnen 

förutsättningen att skapa en mening i det de gör har kritiserats. Utvecklingspsykologin 

blundar för verkligheten. Alla ska känna mening i det som sker genom att skapa 

förutsättningar menar Hultman-Nordin (2009).   

Funktionen i de pedagogiska miljöerna framkommer i avhandlingen att det fanns 

mycket färdigt material som bland annat dockor, bilar och material för grovmotoriska 

övningar. Material för skapande var också dominerande. Hennes slutsats av det hela var 

att de förskolor hon undersökt mestadels erbjöd traditionsbundet mönster. Miljöbalkens 

riktlinjer är 7,5 kvm yta per barn. Detta innebär att det ska vara en yta som barnen skall 
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kunna använda. Det fuskas en del då verksamheterna räknar in exempelvis kök och 

förrådsutrymmen i dessa ytor.  

 

Sociokulturella perspektiv och Postmodernistiska perspektivet 
 
Det sociokulturella perspektivet handlar om att människan i grunden är sociala individer 

som interagerar med varandra. De skaffar en större förståelse om sig själva och världen 

runt omkring.  

Williams, Sheridan och Pramling (2000) lyfter fram teorier som menar om vi förstår 

utvecklingen i barns lärande, behov och förutsättningar ska en undervisning planeras 

och genomföras utifrån de behov och förutsättningar som finns. Uppgifterna ska vara 

utmanande och anpassande så att varje barn klarar av dem för att utveckla färdigheter 

och nya kunskaper. Stöd från en mer erfaren person antingen barn eller en vuxen blir 

avgörande för om barnet ska kunna utveckla nya kunskaper och färdigheter. Genom att 

förstå barns utveckling, behov och förutsättningar ska en undervisning planeras och 

genomföras utifrån dem. Via en social relation utvecklar barnen en kamratrelation. Det 

är viktigt för barnens lärande att de utvecklar en samhörighet med varandra.  

 

Lpfö 98 (2010) lyfter fram att samarbetsformer ska utvecklas mellan verksamheterna, 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet som är rektorernas ansvar. Varje elevs 

lärande och mångsidiga utveckling ska stödjas och samverkan skapar förutsättningar för 

att få en samsyn och ett förtroendefullt samarbete över gränserna.  

 

Skolverket (2012) talar om teoretiska förutsättningar där arbetssätt och det analytiska 

sättet ligger till grund. Pedagogernas arbetssätt ska vara förberedande så att barnens 

nyfikenhet och utforskande är ett reflekterande arbetssätt enligt konstruktionistiskt teori. 

På senare tid har en förbättring utvecklats tack vare postkonstruktionistiska teorin. 

Målet är inte utpekat utan utgår från strävande mål i förskolans pedagogiska arbete med 

barnen. 

I de vardagliga händelserna skapas struktur och kunskap eftersom det är en process i 

samspel mellan individ och människor utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

Olika metoder skapar föreställningar om hur barn tänker och hur de blir synliga genom 

att delta i grupp eller enskilt. I de olika situationer och processer kan det innebära att ett 

mål inte är utpekat utan är en strävan att få med barnen i förskolans pedagogiska 

verksamhet. Bjervås (2011) betonar hur kommunikationen och relationen skapas och 

blir betydelsefullt för hur det sociala sammanhanget är.   

 

Strandberg (2006) nämner förespråkaren Vygotskij som tydliggjorde lärarens betydelse 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vetskapen delas ut bland de personer som ingår i 

gruppen och den nya kunskapen konstrueras genom samarbete.  

Dysthe (2010) menar att en djupare förståelse skapas utifrån de olika erfarenheter och 

kunskaper som finns. De olika deltagarna bidrar därmed med sina olika kunskaper och 

färdigheter till den enskilda individens utveckling och lärande.   
 

Lenz Taguchi (1997) menar att konstruktionistiskt perspektiv är ytterligare ett synsätt. 

Det innebär ett synsätt på livets helhet inom den pedagogiska verksamheten. 

Förhållningssättet till varandra och miljön är hela tiden föränderligt. Vidare menar hon 

att barnsynen sker i interaktion med omvärlden och bildar ett social-konstruktionistiskt 

perspektiv. De som arbetar med barn i förskolan lyssnar och visar intressen för det 

barnen försöker synliggöra och göra sig hörd. Vidare lyfter pedagogerna in barns 
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erfarenheter i olika sammanhang. I dessa sociala samspel kan smittor uppstå och barnen 

lär ihop och tillsammans med varandra.  

 

Bjervås (2011) betonar hur vardagliga händelserna skapar struktur och kunskap 

eftersom det är en process i samspel mellan individ och människor utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Hon menar att olika metoder skapar föreställningar 

om hur barn tänker och hur de blir synliga genom att delta i grupp och enskilt. I olika 

situationer eller processer kan det innebära att ett mål inte är utpekat utan är en strävan 

att få med barnen i förskolans pedagogiska verksamhet. Hur kommunikationen och 

relationen skapas är viktig i det sociala sammanhanget vilket är till fördel att nå det 

resultat som önskas. 

 

Nordin-Hultman (2009) beskriver det postmodernistiska perspektivet som ett 

kunskapsperspektiv där invanda tankar behöver omprövas för att leda till nya tankesätt. 

Inom förskolan menar hon att konkreta handlingar ska kunna förändra tankar utifrån 

barns utvecklingsnivåer. Hon pekar vidare på att pedagogerna måste våga tänka nytt 

utifrån individen. De psykologiska synsätten sitter djupt i människan så att det i 

praktiken kan överta förklaringsgrunderna. 
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Metod 

Här kommer vi att beskriva hur vi genomförde vår undersökning med hänsyn till 

frågeställningarna. Vi lyfter fram undersökningsmetoden, vårt val av informanter och 

analysen. Vi kommer att beskriva processen av materialet vi samlat in samt kritik till 

metoden genom att analysera de svar vi fått under intervjuerna. Utifrån den kritiska 

analysen kommer vi lyfta fram ifall annat val av metod hade gynnat eller stjälpt vår 

studie. Kapitlet avslutas med vilka etiska överväganden som ställts utifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

Val av metod 

Utifrån vårt syfte och de frågeställningar vi haft har vi granskat förskolors tolkningar av 

styrdokumenten. För att kunna samla data och besvara våra frågeställningar har vi 

använt oss av kvalitativa intervjuer med 7 pedagoger.  

Vi hade fem öppna frågor med utrymme till att svara fritt och utförligt, se bilaga A. 

En av anledningarna till att vi valde öppna frågor var för att de svarande skulle kunna 

beskriva vardagen och verkligheten. Med öppna frågor finns det både för och nackdelar. 

Fördelen med öppna frågor är att de svarande kan med egna ord beskriva och intervjun 

kan leda till oväntade svar vilket då kan bli en dialog i intervjun. Nackdelen kan vara att 

svaren blir långa och svåra att transkribera menar Bryman (2012).  

Kvale (1997) anser att en intervju kan vara ostrukturerad så länge fokus ligger på ämnet.  

För att behålla intresset att delta menar Bryman (2012) att ett fåtal frågor är till fördel 

och att intervjufrågorna bör utformas enkelt och är lätta att svara på.  

 

Patel och Davidsson (2003) menar att kvalitativ intervju är att identifiera och utforska 

en egenskap av något som till exempel pedagogers tolkning av normer. Via en kvalitativ 

intervju ges utrymme för olika åsikter och en variation om uppfattningar lyfts fram.  

Den kvalitativa intervjun beskriver Kvale (1997) som en unik och känslig metod 

eftersom den kan fånga upp erfarenheter och betydelser. Pedagogerna i vår 

undersökning ser utifrån det vardagliga perspektivet. Det är viktigt att lyssna till raka 

uttalanden men även kunna läsa mellan raderna som görs med en kvalitativ 

forskningsintervju. Ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade skapar en 

positiv upplevelse och utbyte.  

Viktigt är att egna tankar och åsikter kvarhålls för att ta emot nya åsikter. Så länge 

intervjuaren har fokus på ämnet behöver inte en kvalitativ intervju vara strukturerad. 

Det innebär att intervjuaren styr och behöver inte följa en viss ordning utan reglera 

utefter de svar som kommer fram. 

 

Med kvalitativ metod blir forskningen mer inriktad på studier inom verklighet och 

undersökningen blir mer detaljerad. Att vara en kvalitativ forskare innebär större 

angelägenhet att ta del av humanitära verkligheten enligt Bryman (2012). Då vi är två 

som skriver har båda varit delaktiga genom hela processen. Patel och Davidson (2003) 

menar att undersökningens trovärdighet blir stärkt när det är två som genomför den. 

Nackdelen kan dock vara enligt Kvale (1997) att om det är två intervjuare och bara en 

informant kan situationen upplevas svagare och intervjuarna har ett maktövertag. Vi ser 

att fördelarna väger tyngre än nackdelarna och möjligheterna gynnar vår studie i 

diskussionen. 
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Urval 
 

Vi har mailat till tio förskolor (se bilaga B) och frågat om intresse finns för att delta i 

vår intervju. Vi fick svar från 7 pedagoger. 

Valet var medvetet gjort att sprida ut intervjuerna i olika delar av staden för att kunna få 

så rikt material som möjligt. Vi har inte ställt några krav på vilken utbildning 

pedagogerna har eftersom vi anser att alla som jobbar med barn har egna åsikter kopplat 

till det pedagogiska uppdraget.  

 

Genomförande 
 

När vi påbörjade vår studie upptäckte vi att frågorna inte var tillräckliga så de 

formulerades om i ett nytt formulär. Frågorna skickades ut till informanterna i förväg så 

de hade möjlighet till förberedelse, se bilaga B.  

Några informanter valde att svara på frågorna i skrift för att sedan samtala vid 

intervjutillfället.  

 

Vi lyssnade och transkriberade intervjuerna och sammanställde svaren i löpande text 

och kallar informanterna för förskollärare 1, 2, 3 och så vidare. Vi har valt att inte 

använda deras namn för att skydda källan enligt forskningsetiska principerna som 

handlar om anonymitet utifrån konfidentialitetskravet. De svar vi erhållit används till 

grund för vårt resultat.   

 

För att kunna få en djupare kunskap enligt Patel och Davidsson (2003) har vi analyserat 

och tolkat svaren utifrån en kvalitativ bearbetning av underlaget. Det är lättare att se 

mönster eller olika kategorier i materialet som sedan kan ligga till grund för 

redovisningen av resultatet. Med kvalitativ metod blir forskningen mer inriktad på 

studier inom verklighet och undersökningen blir mer detaljerad. Att vara en kvalitativ 

forskare innebär större angelägenhet att ta del av humanitära verkligheten. Bryman 

(2012) förklarar att våra egna erfarenheter påverkar förståelsen för analysen då vi själva 

är verksamma inom förskolan. För att inte övertolka svaren är det viktigt att vi är 

medvetna om att hålla oss objektiva.  

 
Kvalitativa forskare har som utgångspunkt målstyrda urval. Detta går ut på att forskaren 

utser individer som har relation till forskningsfrågorna. Exempelvis kan det handla om att 

personerna arbetar inom en speciell organisation eller har specificerad behörighet som är 

betydelsefull för studien (Bryman 2011).  

 

Genom att använda sig själv som forskare anser Patel och Davidsson (2003) att den 

tillfrågade ses som subjekt i relation till forskningssubjektet. På så sätt blir den 

vetenskapliga riktningen hermeneutistisk. Här använder sig forskaren av sin egen 

förståelse för att tolka svaren. I en undersökning krävs stora inlevelser och förståelse 

från forskaren för att tolka svaren. 

 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv formulerades frågorna så att de svarande kunde 

delge sina egna erfarenheter från verksamheterna i sitt arbete. Med hermeneutik 

beskriver Bryman (2012) ordet som en term inom samhällsvetenskapen som beskriver 

sambandet mellan teori och metod samt tolkningen av människors handlingar. 
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Etiska övervägande 
 

För att tillgodose de krav som Vetenskapsrådet (2002) nämner fick samtliga deltagare 

ett informationsbrev om vilka vi är, vår utbildning och syftet med studien. Vår 

inspiration uppstod från Patel och Davidson (2003). I sittande stund gavs en muntlig 

information om de etiska övervägandena. Genom anonymitet motiveras de svarande att 

delta 

 

Informationskravet är att alla informanterna får ta del av forskningens syfte, vilka vi är 

och vad det är vi ska forska kring har framkommit i det dokument som mailats ut. 

Samtyckeskravet menar att de uppgifter som framkommer i studien används enbart i 

forskningens syfte påtalas vid uppstarten i intervjun.  

Konfidentialitetskravet, innebär att de deltagande inte skall kunna identifieras i studien 

och att de inblandade är anonymiserade. Vi har använt oss av att sätta nummer på 

förskolorna samt nummer på informanterna så att de blir anonyma.  

Nyttjandekravet säger att de uppgifter som insamlas kommer enbart att användas i 

studiesyfte vilket vi klargör genom att förklara vår tanke kring arbetet och delge dem 

arbetet då det är klart. 
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Resultatanalys 

I följande avsnitt redovisar vi förskollärarnas kopplingar till uppdraget om barns 

likvärdiga utbildning. Det framkommer av informanterna att de aktivt arbetar med 

likabehandlingsplaner och systematiska kvalitetsarbete. Detta för att ge barn möjlighet 

att upptäcka och värdesätta varandra i den miljö de befinner sig i. Vi vill påvisa för 

läsaren exempel på hur pedagoger i verksamheterna tolkar olika begrepp och hur det 

kan verkställas i praktiken.  

 

Miljön som pedagog 
 

Miljön påverkar vem vi blir i de sammanhang vi befinner oss i. Ett barn med påvisade 

avvikelser kan lätt erbjudas en miljö som är anpassad för de behov som finns.  

Exemplen nedan beskriver hur förskolan kan arbeta med miljön runt omkring förskolan. 

Barnen skall uppleva olikheter och genom att använda kommunala medel får barnen 

uppleva andra normer än den miljö förskolan erbjuder. En av de intervjuade 

förskollärarna pratade även om hur gruppsammansättningen visar vilka normer som 

kommer till uttryck.  

 
 

Vi möter inte speciellt många olika kulturer.. men när vi åker iväg på spårvagn.. 

och frågar eller nån som kommer med färgat hår eller vi möter grupper med 

punkare.. att man säger.. att så kan man inte se ut.. varför kan man inte det… den 

personen väljer å göra de eller du får välja vad du tar på dig eller att du få välja att 

vi är lite granna vi formar in oss så som vi ser ut själv i utseende det som jag gör 

kanske inte är rätt men att den har vi man är individer och vi får med oss vågar 

möta blir nyfiken tror ja. (Fsk 1) 
 

Sitta där gör de som bara har klänningar.. å då utesluter man ett helt kön… också 

plus några till som har shorts… å så.. då tycker ja att det är lite viktigt att man tar 

den delen… men det behöver inte va att jag står och predikar 

likabehandlingsplanen i allt, vi måste jobba på den lilla Arbetet med normer 

pågår hela tiden i vardagliga händelser. Förskollärarnas arbete att aktivt jobba 

med normer och värden pågår hela dagen i alla sammanhang. (Fsk 2) 
 

De barn som kanske inte har synliga avvikelser eller hinder kan lätt missa utveckling 

om pedagogen inte är medveten om dem. Förskolan uppfattas alltmer att den skall vara 

för barns bästa och inte enbart nödvändig barnomsorg. Informanterna lyfter vikten i att 

arbeta med struktur och regler för att skapa gemensamma förhållningssätt.  

 
Stötta barnen som behöver hjälp, struktur och regler. (Fsk 3) 

 

Pedagoger har olika förhållningssätt, diskutera hur man vill ha det och vilka 

regler som gäller, pedagogerna avspeglar vilka barn man har. (Fsk 7) 
 

Med detta syftar förskolläraren till att alla barn har behov och hur viktigt det är att möta 

alla barnen på deras nivå. Vi förstår att det är bra om verksamheten har en klar struktur  

med tydliga regler för att barnen lättare ska förstå vad som ska hända. 

Vi vill koppla till Nordin-Hultmans (2009) åsikter om miljön i svenska förskolor. Hon 

lyfter bland annat fram det fysiska rummet som är något av betydelse för vad barn gör 

och för vad barn blir. Hon menar att reglering av rummen många gånger tvingas bli 

vuxenstyrt för materialet inte finns tillgängligt. 
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Pedagogernas förhållningssätt till förskolemiljön påverkar aktiviteter som erbjuds. Med 

detta menar vi att miljön påverkar barnets utveckling och hur barnets kompetenser blir 

synliggjorda.  

Miljöns betydelse påverkar barns lek, lärande och samspel enligt Eriksson-Bergström 

(2013). Frågor som varför, hur och vad bör kompletteras med var. Miljön bör 

tillfredsställa alla barn för att varje enskilt barn ska få en möjlighet att bli sitt bästa jag, 

få känna sina styrkor och kompetenser.  

 
Med tanke på att vi verkligen låter barnen följa sina intressen å vi låter dom […] 

ja dom får leva ut å vara som dom vill vara så tror vi att […] dom får ganska bra 

utveckling, vi stoppar dom inte, älskar man båtar så får man göra allting som har 

med båtar att göra till exempel eller vill man bara vara inne å pärla kan de få den 

möjligheten att vara inne å pärla […] sedan är det alltid så att det e lite svårt om 

nån är annorlunda och är utanför gruppen så märks märker dom andra i gruppen 

av de.. det är där våran utmaning ligger.. är ju att dels att få en härlig grupp.. vi 

tycker om alla barn alla barnen är välkomna i gruppen (Fsk 2) 
 

Miljön skall vara tillåtande och locka till lek. Genom att pedagogerna lyssnar in barnen 

och låter deras intresse styra ser vi en möjlighet till utveckling utifrån varje enskilt barns 

förutsättningar. Systematiskt kvalitetsarbete betyder att arbetslaget sitter ner och 

diskuterar kring verksamhetens uppdrag och arbetsuppgifter. De ser vart det leder och 

om målen uppfylls.  

 

En förskollärare beskrev hur hennes avdelning genom sina systematiska 

observationstillfällen lyckades upptäcka hur de genom digital teknik kunde stödja ett 

barn bättre som inte kunde gå. Genom en observation såg de att det aktuella barnet inte 

kunde ta del av bilderna som projicerades på väggen vilket ledde till att de provade ett 

alternativt arbetssätt. De valde att projicera direkt på golvet istället för på väggen och 

helt plötsligt såg de att barnet blev mer aktivt och styrde in aktiviteten på en annan nivå. 

Verksamheten svarade därmed upp mot barnets behov som i sin tur ledde till en högre 

måluppfyllelse. 

Resultaten ovan har koppling till systematiskt kvalitetsarbete. Det betyder att arbetslaget 

sitter ner och diskuterar verksamhetens uppdrag och måluppfyllelse. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009) betonar att pedagogerna behöver granska hur 

verksamheten arbetar med barnen och hur olika kvalitetsaspekterna avspeglar sig genom 

en kartläggning. Författarna betonar vidare att det är viktigt att se framåt och formulera 

nya mål inför nästa verksamhetsuppföljning. 

 

För att kunna driva verksamheten framåt behöver pedagogerna se verksamheten och hur 

de arbetar med barnen och vilken roll det speglar. Det är viktigt att se bakåt och 

utvärdera arbetet. De får då fram signaler på vilken kvalité förskolan har menar 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009). Författarna menar också att det är viktigt att 

se framåt och vilka nya mål vi bör går vidare med. Pedagogerna försöker sträva efter att 

se världen ur ett barns perspektiv. De vill få en förståelse och meningsskapande av vad 

barnen gör och lär sig.  

 

En av informanterna uttryckte sig med att hon aldrig ser några hinder bara möjligheter. 

Med detta menade hon att oavsett vad för behov barnet har så skall verksamheten 

anpassas efter dem. Vi kommer under diskussion beröra detta ämne närmare då vi inte 

är helt bekväma i detta uttryck. Alla barn har behov, en del mer och en del mindre. För 

att kunna se barnens behov görs en kartläggning av barngruppen i de flesta förskolor. 

De förskolor vi besökt har olika sätt att kartlägga men alla har samma utgångspunkt – 

normkritiskt perspektiv. 
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Betydelsen av medvetenhet kring normer 
 

Vi har kommit fram till att majoriteten av de tillfrågade tolkar begreppet normer på 

olika sätt. Alla utifrån vilka förutsättningar och intressen de har samt vilken ledning 

som styr. Nedan följer citat utifrån intervjuer och hur pedagogerna tolkar begreppet 

normer.  

 
Jag tror när jag hör normer är en förväntan på någonting eller samhället har olika, 

man har normer lite beroende på var man befinner sig men förväntningen att äh så 

här borde eller inom citationstecken borde det vara eller så tror vi att tycker att 

det ska vara, för det blir en norm för mig.(Fsk 1) 

  

Ja just det här med normkritik det är väl det som ligger utanför ramarna tycker jag 

utanför och inte att lägga in egna värderingar vad jag tycker utan att de får själva 

skapa sin äh sin syn att inte jag ska lägga värderingar. (Fsk 2) 
 

Begreppet normer är ett sätt att lyfta upp vardaglig kunskap och förståelse om vilka 

normer världen skapar. Det kan liknas makt med ett kontinuerligt skapande av olika 

ordningar av normalitet. Det handlar om antaganden om hur individen bör förhålla sig i 

vissa situationer. I ovanstående citat från informanterna uttrycker de ganska snarlik 

koppling till begreppet. De menar att normer är något som håller sig inom ramarna, vad 

som förväntas och hur det blir.  

 

Dolk (2009) ifrågasätter normalisering och specialisering där funktionsnedsättning och 

specialpedagogiken normaliseras. Hon menar att svaret är både för och emot då effekter 

som det negativa och avvikande betonas.  Barnens egna resurser syns inte då. Hon 

påpekar att det bör arbetas med barnens svagheter men givetvis inte dölja möjligheterna.  

Pedagogerna uttrycker normer som en förväntan av en händelse. De menar att egna 

värderingar får läggas åt sidan och att de behöver arbeta med att skapa nya normer i 

förskolan. Samhället har bestämt innebörden av normer. 

 
Ja…. jag tänker ju så här att normer är det som är normalt i en gemenskap i en 

grupp…. det som är det underförstådda….regler som finns […] i en grupp det kan 

ju va […] saker som barnen formar själva (Fsk 3) 

 

Värdegrundsfrågor betonas i styrdokumenten som pedagogerna arbetar utifrån. 

Verksamheterna arbetar efter likabehandlingsplaner och kvalitetsarbeten men kan se 

olika ut beroende på hur verksamheten har tolkat dem.  

 
Ja man kan ha massor av såna vardagliga exempel… där man arbetar med det 

här.. med värdegrundsfrågor å sånt..  hela tiden tycker ja…(Fsk 2) 

 

 

Ser värdegrunden som ett ömtåligt ägg, bär med sig det varsamt. (Fsk 3) 

 

Halsband med olika pärlor, alla är olika men fina ändå på var sitt sätt och 

tillsammans (Fsk 3) 
 

De pedagoger som deltagit lutar sig mot värdegrunden och arbetar på det sätt de tolkat 

den. Värdegrunden handlar om hur vi bemöter varandra och vilka värderingar vi har. 

Det speglar sig i verksamheten och sätter nya normer hos barnen. Barnens bakgrund 

påverkar också vilka normer de får med sig och genom ett samarbete med hemmet 

bildas gemensamma normer.  
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Förskolan bedrivs under olika styrdokument. Värdegrundsarbeten är något som 

framkommer i Lpfö 98 (2010) som ett sätt som ska påvisa och forma ett etiskt 

förhållningssätt där omsorg om och hänsyn till andra människor är i fokus. 

Värdegrunden handlar om vilka normer som finns och hur vi framhäver barnens styrkor 

i olika situationer. Några pedagoger vi talade med nämnde begreppet ”sitt bästa jag”. 

Med detta menade de att barn ska få vara sig själva men även få känslan av att känna sig 

kompetenta oavsett miljö och grupp. De menade vidare att miljön kan vara en sådan 

plats som kan anpassas efter behov.  

Flera av förskollärarna ser vikten i att vara lyhörd och att vara en reflekterande pedagog. 

Det skapar en viktig del i sammanhanget så att pedagogen kan ge rätt stöd och hjälp för 

individen. Arbetslagen har olika kompetenser vilket lyfter synen på barnens möjligheter 

i utvecklingen. Här vill vi koppla till Eriksson-Bergströms (2013) tankar om hur miljöns 

betydelse påverkar barns lek, lärande och samspel. Frågor som varför, hur och vad bör 

kompletteras med var. Det är sällan frågor börjar med: Var skall aktiviteten ske? Det 

förekommer allt oftare att miljön skall utformas av pedagogen för den didaktiska 

verksamheten. 

 

Lättare att upptäcka barn som syns och hörs 

 
Barn som är tystlåtna anpassar sig ofta efter verksamheten. Det är lättare att missa de  

barnen därför är det många förskolor som använder olika kartläggningsmetoder. En 

förskola sade sig använda ett pyramidsystem i samarbete med specialpedagog. De har 

tid avsatt en gång per år där alla barn kartläggs.  

 
Pyramiden visar vart barnen ligger i svårigheter, den är delad i tre delar där 

nedersta raden anses inte finnas några svårigheter. Ju högre upp i pyramiden de 

befinner sig desto mer svårigheter har barnet. (Fsk 4) 
 
De barn som lättast uppmärksammas är de som har påtalade avvikelser och inte följer 

den norm samhället format. Förskolans uppdrag är att skapa normer för alla barn oavsett 

funktionsnedsättningar eller andra avvikelser. Pedagogerna menade att de barnen som 

syns och hörs är lättast att upptäcka och ge stöd.  

 
Lättast upptäcker en de barn som låter mest och de som rör sig mest.  (Fsk 6) 
 
Utagerade barn de syns först – får lättast stöd (resurs) för att de påverkar de andra 

och hela gruppen. Barn med dåligt språk (Fsk 5)  
 
Barn som tar till fysiskt istället för verbalt. (Fsk 6) 
 

Forskning om hur barn och lärare skapar normer behöver lyftas upp och ses över för att 

berika skolan menar Bengtsson (2013). 

För att kunna se barnens behov görs oftast en kartläggning av barngruppen och 

förskollärarna vi har intervjuat delger erfarenheter av olika metoder.  En förskollärare 

menade att de på hennes förskola har en fortlöpande diskussion vid deras 

planeringstillfällen. Där går de igenom observation, dokumentation och det resultat som 

materialet visar. De försöker prova olika strategier vilket syftar till att möjliggöra en 

anpassad verksamhet för alla barn. 

 
Vi observerar, diskuterar och dokumenterar det sammanhang det barnen befinner 

sig i här på förskolan. Utifrån det prövar vi olika strategier för att se vad som 

fungerar. Det kan vara till exempel att förändra gruppsammansättning bemöta på 

ett annat sätt, involvera föräldrarna om vi behöver deras hjälp. (Fsk 5) 
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Lyfta fram de tysta och blyga, att pedagogen är extra lyhörd och engagerad, 

kartlägger barn efter vilka behov de har. (Fsk 7) 

 

Vi använder logga som påvisar vart barnet befinner sig, samtal om nuläge och 

sedan utvecklingssamtal 1 gång per år. Fsk 4) 

 
 

Verksamheten har ett underlag att diskutera utifrån med frågor som Var är vi, vart ska 

vi, hur gör vi och hur blev det? Det behövs göras tillsammans och regelbundet för att 

synliggöra vad som fungerar och vad som behövs utvecklas. För att organisera det 

systematiska kvalitetsarbetet behövs tid och utrymme i verksamheterna. Detta arbete är 

viktigt att se kortsiktigt och långsiktigt. Hänsyn bör tas till de förutsättningar som 

respektive verksamhet har menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 

Det märks att alla förskolorna har samma målsättning. De vill lyfta fram alla barn och 

synliggöra deras lärande. De menar dock att ibland uppstår hinder som gör att de får 

tänka om i strategierna så som tid och personalbrist.  

 
På grund av personalomsättning och när personal på avdelning får gå ifrån för att 

lösa på andra avdelningar gör att fokus flyttas från det man som personal planerat 

får stå tillbaka. (Fsk 4) 
 

Vissa barn behöver små sammanhang och betydelsen ligger på gruppstorleken och 

antalet vuxna.  

 

Någon förskollärare vi intervjuat talar om de barn som följer normen som den lilla 

bäcken. De barnen som följer strömmen är lättare att missa än de barn som spretar ut.  

Orlenius och Bigsten (2006) menar att kraven på lärarna ökar. Det ingen självklarhet att 

lärarens auktoritet har kraft i sin yrkesroll vilket innebär att kravet ökar i lärarens 

handlingar och kommunikationen kring målen.  

Oron enligt förskollärarna är då det finns en vetskap om att tysta barn som följer 

normen inte alltid får det rätta stöd som barnen är berättigade till. Hjälpen går oftast till 

de barn som syns och hörs. 

 
De som följer normen dom som följer den här lilla bäcken som inte spretar ut 

dom kan man missa ibland också så att det blir ju lite dom tar ju men man vill ju 

ta vara på alla man vill ju hålla sin egen takt och egna förutsättningar det sitter 

nog i hjärtat tror jag.(Fsk 2) 
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Diskussion 
 

I kommande avsnitt får ni ta del av de områden vi valt att problematisera och diskutera.  

Har vi hittat de svar vi sökt? Vilka förutsättningar finns det inom det systematiska 

arbetet? Vilka hinder och möjligheter ges barnen i förskolan? 

 

 
Det systematiska kvalitetsarbetets förutsättningar 
 

Vi tog tidigare upp förskolläraren som berättade om hur de genom det systematiska 

arbetet upptäckte en avvikelse i barngruppen genom den digitala tekniken och 

observation. De löste det genom att hitta nya strategier.  Verksamheten svarade därmed 

upp mot barnets behov vilket ledde till en högre måluppfyllelse. Resultatet har koppling 

till systematiskt kvalitetsarbete vilket betyder att arbetslaget sitter ner och diskuterar 

verksamhetens uppdrag och måluppfyllelse.  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) betonar att pedagogerna behöver granska hur 

verksamheten arbetar med barnen och hur olika kvalitetsaspekter avspeglar sig genom 

en kartläggning. Författarna betonar vidare att det är viktigt att se framåt och formulera 

nya mål inför nästa verksamhetsuppföljning.  

 

Håkansson (2013) belyser också värdet av att det professionella ömsesidiga lärandet 

möjliggörs. Genom att synliggöra förändringar som är av betydelse för verksamhetens 

pedagogiska arbete kan de möta barnens olika behov. Liknande aspekter menar vi att de 

olika förskolorna i vår undersökning försöker realisera genom sina beskrivna 

kartläggningsmetoder.  

Verksamheten har ett underlag att diskutera utifrån med frågor som var är vi, vart ska 

vi, hur gör vi och hur blev det? Det behövs göras tillsammans och regelbundet för att 

synliggöra vad som fungerar och vad som behövs utvecklas. För att organisera det 

systematiska kvalitetsarbetet behövs tid och utrymme i verksamheterna. Detta arbete är 

viktigt att se långsiktigt och hänsyn bör tas till de förutsättningar som respektive 

verksamhet har. 

 

De hinder som framkommer både från informanterna men som även litteraturen lyfter 

fram är brist på resurser. Delvis kunskap men största hindret är nog 

personalomsättningen. Många gånger måste pedagoger lämna sin barngrupp för att 

stötta upp på andra avdelningar när det saknas personal. Det innebär att de planerade 

aktiviteterna får stå tillbaks. Under arbetets gång har många frågor väckts och det har 

varit svårt att hålla fokus på ämnet kring frågor som rör barns utveckling. En av 

frågorna som väcktes handlade om barns olikheter och tillåtelser. Vad som är normalt 

för ett barn kan vara onormalt för ett annat.  

 

Hur de tolkar normalitet kopplat mot vad samhället säger om normer och värden kan bli 

en konflikt i ett samarbete med hemmen. Samhället lever fortfarande kvar i att se 

avvikelser medan förskolan arbetar mot förändring av begreppet. Familjer som blivit 

påverkade av samhället kan bli ifrågasättande om vad som anses vara normalt. Föräldrar 

jämför sina barn med andra barn och blir oroliga. Förskolan drivs med styrdokumenten 

levande. Värdegrunden lyfts i Lpfö 98 (2010) på ett sätt som ska påvisa och forma ett 

etiskt förhållningssätt som omsorg om och hänsyn till andra människor.  Inget barn ska 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. 
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Det finns lagar mot diskriminering, trakasserier och kränkningar – det kallas 

likabehandlingsarbete. Detta regleras enligt diskrimineringslagen (SFS, 2014:958). 

 
Hinder eller möjligheter i arbetet med barns olikheter 

Vi har sett att alla pedagogerna anser sig jobba med normer och värdegrundsarbete fast 

genom olika tolkningar. Det som framkommer är att de flesta talar om normalisering 

utifrån barns olikheter.  

Hinder kan uttryckas på olika sätt. En av de intervjuade förskollärarna såg den yttre 

miljön som ett hinder eftersom de lever i ett område där det saknas mångkultur.  De 

använder miljön utanför förskolan för att barnen skall få uppleva olikheter och få en 

förståelse för sin omvärld och olikheter.  

 

Någon pedagog lyfte fram hinder när det saknas personal där tiden gick åt att lösa andra 

avdelningar som saknade resurser av olika anledningar. Anledningen till att 

verkligheten ser ut så tror vi handlar mycket om decentraliseringen och det ökade 

ansvaret som läggs på pedagogerna i förskolan. Även Palla (2011) har kommit fram till 

att verksamheterna ser annorlunda ut nu. Hon lyfter fram de ökade krav som påverkas 

utav samhällsutvecklingen i verksamheterna samtidigt lutar hon sig mot tidigare studier 

som visar att antalet utbildad personal har minskat. 

 

När en av pedagogerna uttryckte sig att hon aldrig ser hinder men bara möjligheter 

ställer vi oss frågande till detta. Vi anser att barn kan ha hinder och de måste synas för 

att sedan skapa möjligheter utifrån hindren. Palla (2011) talar om det ska finnas 

utrymme för barns olikheter bara det ryms inom vissa ramar. Olikheter är normer som 

skall vara tillåtet att vara den man är enligt förskollärarna. Pedagogerna anser sig jobba 

med normer och värdegrundsfrågor vilket fokuserar mest kring kön och diskriminering.  

Begreppet normer är ett sätt att lyfta upp vardaglig kunskap och förståelse om normer 

enligt Hellman (2010). Det som förväntas i ett sammanhang blir ett antagande om en 

händelse.   

 

I tidigare text har ni kunnat läsa om att vi formas i den sociala miljön och att det är där 

normer sätts för vad som förväntas i situationen. Matsalen kan vara ett sådant rum. 

Förväntningar på hur vi skall bete oss i en matsituation styr vilka normer som gäller. 

Nordin-Hultman (2009) lyfter fram det fysiska rummet som är något av betydelse för 

vad barn gör och för vad barn blir. Hon menar att reglering av rummen i svenska 

förskolor är stark och barnen blir beroende av vuxenstyrning för att få tillgång till 

material. Hon säger vidare att barn blir begränsade till inflytande. Ofta regleras tid och 

rum av tradition och av pedagogernas förhållningssätt.  

Detta kan till viss del stämma men utifrån de synsätt pedagogerna uttryckt lyfter de 

fram att förskolan är utifrån barnens behov och intressen. Viss vuxenstyrning sker men 

oftast lutar sig pedagogerna mot styrdokumenten. 

Håkansson (2013) belyser också värdet av att det professionella ömsesidiga lärandet. 

Detta möjliggörs genom att synliggöra förändringar som är av betydelse för 

verksamhetens pedagogiska arbete att kunna möta barnens olika behov. Verksamheten 

har ett underlag att diskutera ifrån med olika frågor. För att organisera det systematiska 

kvalitetsarbetet behövs tid och utrymme i verksamheterna. Det är viktigt att se 

långsiktigt och hänsyn bör tas till de förutsättningar som respektive verksamhet har. 

Med ett resultatrikt arbete präglas delaktighet av hög tillgivenhet och en tydlighet till 
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vilka insatser som behövs göras samt vem som ansvarar för vad. Det yttersta ansvaret 

ligger hos huvudmannen (Lpfö98, rev.2010). 

En stor del av barns normer och värden grundläggs i samspel med andra barn. Därför är 

förskolan en ultimat plats att utöva detta på menar Skolverket (2005). De påpekar också 

att barn i en ”lagom” stor grupp med andra barn på förskolan har de bästa 

förutsättningarna att skapa relationer till varandra. Vi ställer oss kritiska till begreppet 

lagom i det syftet- vad är en lagom stor grupp? 

  

Några pedagoger ansåg att det var okej att jobba utifrån mallar där barn tillåts vara olika 

inom mallen. Hamnade ett barn utanför ramen tog de till extra resurser såsom 

specialpedagog. Andra förskolor såg normen som ett sätt att vara ett tillåtande sätt där 

miljön och verksamheten anpassades efter behoven. Alla förskolorna arbetade med 

kartläggning fast med olika tolkningar. Vi undrar dock om det finns utrymme för alla 

individuella behov som kan finnas i en grupp. Vår studie utgår från hur pedagoger ser 

på normalitet och ur samhällsperspektiv. Vad är lättare respektive svårare att erbjuda en 

i likvärdig utbildning? I arbetet har vi sett att det är svårare att fånga de barn som inte 

hörs och risken finns då att falla utanför ramarna. Detta är något som en av de 

intervjuade pedagogerna lyfter fram i sitt svar. Hon menar att det är de tysta barnen som 

är svårast att fånga.  

 

Regeringen menar att förskolan de senaste decennierna har gått igenom ett flertal 

förändringar. Via decentralisering har ansvaret från staten överlämnats till kommuner 

och verksamheter som tolkas olika för att uppnå mål och riktlinjer i styrdokumenten. 

Verksamhetens behov och förutsättningar formas ur de lokala verksamhetsplanerna 

(SOU2010:95).  

Detta tror vi också påverkar kvalitén i förskolan. Större krav ställs på pedagogerna men 

resurserna brister. Detta framkommer av de intervjuade pedagogerna.  

 

Förskolan ska öppna nya möjliga utvägar och utmana normer och allmänna pedagogiska 

metoder. Forskning och dokumentation saknas kring vilka metoder som är bra att 

använda för barn som behöver stöd och extra resurser menar Sandberg (2009). Hon har 

tittat på tidigare studier som visar att pedagogerna saknar både tid och utbildning att 

reflektera, dokumentera och diskutera för att möta barnen i verksamheten. Det påvisas 

att brist finns på tid och kompetensutveckling vilket anses som ett hinder i 

utvecklingsarbetet för pedagoger i förskolan. 
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Metoddiskussion 
 

Studiens syfte var ursprungligen att ta reda på pedagogers syn kring normer och 

värdegrundsarbetet i förskolan.  

Vi önskade dock att vi haft mer tid till studien så vi kunnat observera i barngrupp. Är 

verkligheten densamma som pedagogerna målar upp?  

 

Vi har ställt oss själva frågan om hur arbetet sett ut om vi valt en annorlunda metod. Vi 

tror dock att valet av kvalitativ intervju blivit det bästa resultatet eftersom utrymme till 

följdfrågor funnits.  

 

Vårt val av metod har innehållit intervjuer som ordagrant transkriberats för att 

säkerställa vår analys av resultatet.  

 

När vi analyserat har vi hela tiden haft syfte och frågeställningar lättillgängliga för att 

vara säkra på att vi fått svar på våra frågor. De frågor vi haft i starten har lett vidare till 

nya frågor som ni kommer kunna ta del av i kapitlet vidare forskning.  

 

Vi har många gånger önskat att det funnits tid till observation i barngrupperna för att 

koppla ihop litteratur och verklighet. Vi har båda förmånen att arbeta med barn redan 

och vet hur verkligheten kan se ut. Det kan vara både en brist och fördel. Fördelen är att 

vi lättare förstår det fackspråk som används i förskolan. Hindret kan vara att vi redan 

skapat en uppfattning och tolkning av hur det kan vara och det blir svårt att hålla sig 

objektiv inom ämnet.  

 
Slutdiskussion 
 

Arbetet har varit intressant och lärorikt. Under vår diskussion i anknytning till 

intervjuerna framkommer vikten kring miljön och det aktiva arbetet i förförskolan. Våra 

tankar från början såg annorlunda ut. Vi hade en föreställning om att många barn glöms 

bort för att de inte syns och hörs. Vi har i våra intervjuer fått en förståelse för hur 

kartläggning kan bidra till en god utveckling. Det är inte brist på kunskap utan snarare 

brist på resurser som påverkar verksamheten. Vi har förstått att ju tidigare ett barns 

behov blir synliggjort desto större chanser får barnet till en bättre utbildning. 

 

Fortsatt forskning 
 

Resultatet av arbetet har lett till ytterligare funderingar och frågor om normer och 

förhållningssätt. Med utgång från resultatet väcktes ett intresse av fortsatt forskning 

kring samarbetet mellan förskola och skola när sekretessen sätter stopp. Ett aktivt arbete 

och intresse skulle vara att undersöka inkludering från förskola till skolmiljön. 

Uppfattar barnen sig själva som avvikare? Utifrån de kartläggningsmetoder som 

framkommit i studien ser vi ytterligare ett utvecklingsområde. Vem bestämmer normen 

och vad som är normalt? 
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide 

I följande kapitel kan ni läsa vilka frågeställningar vi utgick från i våra intervjuer. 

Förskolan skall genom sitt likabehandlingsarbete aktivt verka för att främja barns lika 

rättigheter och möjligheter till utveckling och lärande. Berätta och ge exempel på: 

 

Barn som ni lättast upptäcker och ger relevant stöd 

Barn som ni upptäcker behöver stöd men riskerar att inte få de stöd de har rätt till. 

Barns behov av stöd som är svårast att upptäcka 

Vad har ni för olika kartläggningsmetoder, vilket syftar till att fånga upp barn som 

riskerar att utveckla svårigheter? 

 

Läroplanen för förskolan säger att; 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende social bakgrund|…..| sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

(Lpfö 98.s8)  

 

1. Vad är norm för dig? 

2. Vad innebär att arbeta utifrån värdegrunden och vad ser du för möjligheter och hinder 

utifrån normen? 

 

Med tanke kring dessa frågor anser du/ni att barn får det gehör och stöd för sin 

utveckling, samt den hjälp som behövs för att kunna följa sin grupp? 
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Bilaga B - Förfrågan till informanterna 
 

Hej 

 

Vi är två studenter som studerar i Växjö på Linnéuniversitetet till lärare för förskola, 

förskoleklass och ska nu skriva vår c-uppsats. Vi vill med vår studie undersöka hur 

pedagoger i förskolan ger stöd och ser möjligheter i utveckling och lärande på ett 

normkritiskt perspektiv.  

För att vi ska kunna göra denna undersökning i olika förskoleverksamheter hoppas vi att 

du vill delta i studien.  

Svaren kommer att behandlas enligt de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som finns utgivna av Vetenskapsrådet (2002). Vi 

kommer enbart att använda dessa uppgifter i vårt examensarbete vilket innebär att ni 

kommer att vara skyddade och anonyma enligt konfidentialitetskravet. Deltagandet är 

frivilligt och svaren kommer inte kunna härledas till er. 

Om du vill delta finns de frågor vi önskar få svar på här nedanför. Svar önskas snarast 

möjligt. 

 

Har ni några frågor hör då gärna av dig. 

 

Sarah Sjöström xxxx xx xx xx 

Anette Johansson xxxx xx xx 
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