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Abstrakt 

Syftet med vårt examensarbete var att skapa en djupare förståelse för förskollärares syn på ar-

betet med normkreativitet i förskolan. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi 

använt oss av kvalitativa intervjuer som genomförts med ändamålsenligt utvalda förskollärare. 

Resultatet i studien har visat en tydlig koppling mellan normer och kränkande behandling. För-

skollärarna beskriver att normer kan skapa utanförskap och att verksamheten behöver utvärde-

ras och utvecklas till en miljö där barnen respekteras och stärks i sina olikheter. Förskollä-

rarna har även beskrivit hur de ser på normer, normkritik och normkreativitet, vad begrep-

pen betyder för dem, hur de arbetar med dessa och vilket ansvar de anser att de som förskollä-

rare har gällande normkreativitet. Vid intervjuerna har vi träffat både förskollärare som arbe-

tat begreppet normkreativitet tidigare samt förskollärare som känner sig oförmögna att defini-

era begreppet, men där det framgår i empirin att de till viss del arbetar normkreativt.   

 

Nyckelord: Förskola, normer, normkritiskt perspektiv, normkreativitet, olikheter, normkreativt 

arbetssätt. 

 

English abstract 

The aim of the study is to create a deeper understanding of preschool teachers view on norm 

creativity as a way of working in their organization. In order to address the study´s aims we 

used qualitative interviews implemented with selected preschool teachers. The results of our 

study have shown an association between norms and offensive treatment. The preschool teach-

ers have described that norms can create exclusion and that the organization have to be evalu-

ated and developed into an environment where the children are respected and strengthened in 

their differences. The preschool teachers have also described their view on norms, norm criti-

cism and norm creativity mean to them, how they work with it and what responsibility they 

believe they have in work with norm creativity. During the qualitative interviews we met teach-

ers who have worked with norm creativity and teacher who is unable to describe the term, but 

we can see in the collected data that they partly work with norm creativity after all. 

Keywords: preschool, norms, norm critical perspective, norm creativity, differences, norm cre-

ativity as a way to work. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Förord 

Först vill vi tacka förskollärarna som medverkat med sina reflektioner och gjort denna studie 

möjlig. Tack för att ni delat med er av era tankar och låter oss dela dessa med andra så vi kan 

öppna upp för samtal om normkreativitet. Vi vill även tacka vår handledare Anna Öqvist som 

hjälpt oss föra arbetet framåt samt våra kära sambos som peppat, stöttat och trott på oss genom 

hela denna process.  

/Matilda & Jeanette 
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1. Inledning 
I förskolan verkar en rad olika normer. Salmson och Ivarsson (2015) framhåller att vissa normer 

är uttalade och anses goda, så som förskolans grundläggande värden, medan andra, som genus, 

klass och rasifiering, är outtalade men lika verksamma. Martinsson och Reimers (2014) betonar 

att dessa normer har makten att utesluta, trakassera och diskriminera människor. Trots det har 

vi under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att begreppet normer inte lyfts fram och 

diskuterats särskilt mycket i förskolan. Målet med denna studie är att bidra till en fortsatt dis-

kussion om normer och hur de tar sig uttryck i förskolan. Studien lyfter fram normkritiken som 

hjälper förskollärare se vilka normer som råder i samhället, förskolan och som de själva följer 

och påverkas av. Studien lyfter även fram att normkritiken kan användas för att skapa en norm-

kreativ miljö samt ett normkreativt förhållningssätt i förskollärares handlingar och planerande 

av verksamheten. Vinthagen och Zavalia (2014) redogör för, i sin bok Normkreativ, de båda 

begreppen där normkritik kan ses som en analys medan normkreativiteten är praktiken som 

följer efter analysen är gjord. Här har vi upplevt ett kunskapsgap i tidigare möten med förskolor 

och personal, Vad ger normkritik? och Vad är normkreativitet? är frågor som vi fått. Lang-

mann och Månsson (2016) framhåller att det krävs en förståelse för innebörden i och vikten av 

att arbeta med dessa begrepp i förskolan för att gynna barns identitetsskapande och förskollä-

rares arbete med likabehandling.    

 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) lyfter fram att arbetet på förskolan ska ut-

föras på ett sådant sätt att varje barn får möjlighet att "utveckla sin identitet och känna sig trygg 

i den" (s.9), det är även "förskollärarens ansvar att varje barn får uppleva sitt egenvärde" (s.8) 

samt ska verksamheten utvecklas på ett sådant sätt att barnen är delaktiga och har inflytande. 

Det finns ett ansvar som förskollärare att se till den enskilda individens behov, stärka barnens 

identitetsskapande samt inkludera och göra alla barn delaktiga i verksamheten. Om man sätter 

detta i relation till att Martinsson (2014) påstår att normer har makten att utesluta, trakassera 

och diskriminera människor får vi en förståelse för att ett arbete med normer måste utföras i 

förskoleverksamheten. 

 

Denna studie baseras på intervjuer med förskollärare ur olika verksamheter om hur de ser 

på begreppen normer, normkritik och normkreativitet samt att arbeta normkreativt i förskolan. 

Vi hoppas att denna studie kan bidra med nya tankar och information till den enskilde pedago-

gen i förskolan och att de får en grund att stå på i sin egen utveckling till att börja arbeta norm-

kreativt. Arbetsfördelningen och engagemanget i denna studie har varit ömsesidigt av båda par-

terna, som har varit lika mycket involverade i alla delar av rapporten.  
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2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på normkreativitet som arbetssätt i 

förskoleverksamheten.     

   

2.1 Frågeställningar    

  

• Hur ser förskollärarna på begreppen normer, normkritik och normkreativitet?  

• På vilket sätt anser förskollärarna att de använder ett normkreativt arbetssätt?  

• Hur ser förskollärarna på sitt ansvar i relation till normkreativitet?  
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3. Bakgrund   
Denna del redogör för begreppen normer, normkritik och normkreativitet samt normkreativitet 

som arbetssätt, tidigare forskning och förskollärarens ansvar.   

 

3.1 Normer, normkritik och normkreativitet  

Normer beskrivs som oskrivna regler i samhället och dessa normer utgör en sorts ram för hur 

människor förväntas eller får agera eller vara i sociala situationer och relationer (Åkerlund, 

2011). Dessa regler och förväntningar styr vilka egenskaper, beteenden och värderingar en per-

son förväntas ha för att accepteras och bekräftas, vilket Vinthagen och Zavalia (2014) uttrycker 

är ett verktyg för att vår sociala samvaro ska fungera smidigt. Varje socialt sammanhang har 

både egna och generella normer som varierar vid olika tidpunkter och som kan få konsekvenser 

(Martinsson & Reimers, 2014). Normer kan vara både överenskomna och uttalade men minst 

lika ofta är de osynliga och underförstådda (Vinthagen & Zavalia, 2014). Konsekvenserna av 

normerna kan exempelvis leda till att människor placeras antingen utanför det "normala" och 

därav lider av utanförskap och får mindre handlings- och utvecklingsutrymme, eller inom det 

"normala" vilket ger fördelar (Salmson & Ivarsson, 2015).    

 

När lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn (SFS 2006:67) infördes 

i Sverige sattes ett större ansvar på förskolorna att främja likabehandling samt motverka diskri-

minering, kränkningar och trakasserier (Langmann & Månsson, 2016). Den ökade medveten-

het om barns rätt till likabehandling resulterade i att en ny pedagogik växte fram, denna peda-

gogik kallas för normkritisk pedagogik (Langmann & Månsson, 2016). Skolverket (2009) 

framhåller att den normkritiska pedagogiken används till att, tillsammans med barnen, synlig-

göra och kritisera samhällsnormer som skapar maktskillnader, ger människor tolkningsföre-

träde och påverkar individens utvecklingsmöjligheter. Detta tankesätt och förhållningssätt till 

att kategorisera människor eller att inte kategorisera människor öppnar upp för inkludering då 

det normkritiska perspektivet som Salmson och Ivarsson (2015) beskriver, även kan hjälpa oss 

att se bortom våra egna invanda normer och föreställningar om människan. För att skapa en 

förändring i de vuxnas och barnen förhållningssätt gällande normer krävs ett handlande gäl-

lande normer, det är vad som kallas normkreativitet (Salmson & Ivarsson, 2015). Normkreati-

viteten grundas i normkritikens reflektion av ett problem, synliggörandet av normer, men till 

skillnad från normkritiken handlar normkreativitet om att hitta innovativa normbrytande lös-

ningar på problemet genom att tänka kreativt (Vinthagen & Zavalia, 2014). Vinthagen och Za-

valia uttrycker att vi människor är väldigt bra på att kritisera vår omvärld och att normkreativi-

teten skall hjälpa oss bli lika bra på att hitta lösningar som problem. De beskriver det som att 

normkritiken visar på vad vi inte vill ha medan normkreativiteten visar vad vi vill ha.  

  

3.2 Normkreativt arbetssätt i förskolan  

Alves, Ehrnberger, Jahnke och Wikberg Nilsson (2016) framhåller att grunden i det normkrea-

tiva arbetssättet är medvetenheten om att värderingar och normer kan diskriminera och be-

gränsa. Detta kräver en analys av individernas verkliga behov och situation för att klargöra en 

utvecklingsplan där normkritiken kan omsättas till handling och lösningar genom normkreati-

viteten (Alves et al. 2016). Det normkreativa arbetssättet kräver därför en förskollärare som är 
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öppen och lyssnande inför barnens tankar kring hur man kan omskapa normer (Salmson & 

Ivarsson 2015).  Vinthagen och Zavalia (2014) lyfter fram att förskollärare måste ha en gemen-

sam syn och förhållningssätt där barnens tankar och behov står i fokus. De uttrycker att 

det normkreativa arbetssättet präglas av just detta samt av att alla människor är lika mycket 

värda. Målet med ett normkreativt arbetssätt är att stärka annorlundaskapet, vidga de normer 

som finns idag och utforma en miljö för barnen på förskolan där de får möjlighet till personlig 

utveckling utan att behandlas sämre utifrån hur normativa de är (Salmson & Ivarsson, 2015).   

  

3.3 Förankring i styrdokumenten och förskollärarens ansvar    

Skolverket (2016) uttrycker att alla personer som verkar inom förskolan ska arbeta för att främja 

respekten för varje människas egenvärde och den miljö som vi gemensamt vistas i. Värden som 

aktivt ska vara "levande" inom förskolan är människolivet okränkbarhet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen, solidaritet med svaga och utsatta och individens integritet 

och frihet (Skolverket, 2016). Det finns även en diskrimineringslag, till vilken förskolan måste 

förhålla sig, som avser att motverka diskriminering och främja lika möjligheter och rättigheter 

oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning 

eller ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (DO, 2015). En förenklad 

beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Miss-

gynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrun-

derna som nämns ovan (DO, 2015). Det problematiska i detta är att normer har en tendens att 

skapa upplevelser av diskriminering (DO, 2015). DO beskriver att diskriminering är en följd av 

en värdering i människors olikheter och vad som anses normativt som också är en anledning 

till varför ojämställdhet reproduceras. Det som de vuxna gör och säger bildar då grund för vilka 

normer och regler som blir gällande och rådande inom förskolans verksamhet. Om det på för-

skolan förekommer kränkande behandling eller diskriminering är det först och främst ett brott 

mot svensk lag men framförallt förmedlas en dålig värdegrund till barnen på förskolan och på-

verkar den fortsatta samhällsutvecklingen gällande kränkande behandling och lika rättigheter 

(DO, 2015).  

  

Skolverket (2016) uttrycker att den främsta källan till att barn tillägnar sig normer och etiska 

värden i förskolan är genom konkreta upplevelser. I förhållande till detta formulerar Skolverket 

att barns respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle påverkas av vuxnas förhållningssätt och därför är vuxna viktiga som förebilder. Även 

skollagen uttrycker att all utbildning ska överensstämma med bland annat mänskolivets okränk-

barhet, integritet och människors lika värde (SFS 2010:800 5 §). Det är enligt Skolverket (2016) 

förskollärarens ansvar att arbetet genomförs på ett sådant sätt att varje barn ”får stöd och sti-

mulans i sin sociala utveckling”, ”får uppleva sitt egenvärde” och ” ges goda förutsättningar att 

bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygg i gruppen” (s.11). Det finns inte uttryckt i 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att förskollärare ska arbeta just normkreativt. Det 

finns dock ett tolkningsutrymme som möjliggör för förskolläraren att främja likabehandling 

och motverka kränkande behandling och diskriminering på valfritt sätt. 
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3.4 Tidigare forskning  

  

3.4.1 Normer skapar förväntningar  

Förskollärares förväntningar på barn bestämmer till stor del hur barnen upplever sig själva. 

Eidevald (2011) uttrycker att denna tolkning som barnen gör av pedagogernas förväntningar 

påverkar barnens självbild på så sätt att hen ges vissa möjligheter till identitetsskapande och 

detta blir, efter en tid, barnets "sanning" om sig själv. I likhet med Eidevald menar Frånberg 

(2010) att samhället tillskriver pojkar och flickor olika egenskaper som beskriver hur de för-

väntas vara, ”kanske borde vi fundera på varför de inte duger och i stället reflektera över vilken 

skola vi vill skapa som erbjuder många möjligheter att prova olika aktiviteter utan att de behö-

ver könsmärkas” (s. 64).  Denna förväntning skapar ett missnöje i och med att barnen inte alltid 

förverkligar dessa förväntningar (Frånberg, 2010). 
 

Frånberg framhåller att problemet ligger på skolan istället för att peka ut barnen som problemet 

där det finns redan förgivet taganden eller normaliseringar om hur barnen bör bete sig beroende 

på yttre omständigheter. Dolk (2013) uttrycker att det som skapar normaliseringar är fortsatta 

förväntningar och målsättningar på individer, vilket i och för sig behövs för att föra en under-

visning, men som också hämmar och skapar förvirring då balansgången mellan ett normkritiskt 

tänkande och normaliseringar är svår att gå.   

  

3.4.2 Barns delaktighet  

Dolks (2013) avhandling ”bångstyriga barn” tar utgångspunkt i hur vuxna försöker påverka 

barn åt rätt håll och svårigheter kring att låta barn vara delaktiga samt få makt att påverka. 

Avhandlingens syfte är att ta reda på vilka konflikter och spänningar som skapas mellan barn 

och vuxna inom värdegrundsarbetet i förskolan samt även hur maktrelationen är, blir till och 

förhandlas mellan barn och vuxna. Intentionen med avhandlingen är att den ska bidra till ut-

vecklandet av ett normkritiskt arbete med yngre barn och omfattar relationer mellan barn och 

vuxna i relation till delaktighet, makt och normer. Under ett år har Dolk som deltagande obser-

vatör utfört fältstudier på en förskola i Sverige som genomgående arbetar med genuspedagogik, 

barns rättigheter och likabehandling. I avhandlingen analyseras vilka möjligheter till motstånd, 

nyskapande och delaktighet inom värdegrundsarbete barnen ges samt hur maktrelationen mel-

lan vuxna och barn tar sig uttryck och förhandlas. Detta leder enligt Dolk fram till en syn på 

delaktighet som tydligt vuxenstyrd, framför allt kring den makt som ska förvaltas och de normer 

som kommer att framträda genom förskolans pedagoger. I sin slutsats påvisar Dolk att möjlig-

heten till delaktighet bland både vuxna och barn var små på grund av de begränsade ramar som 

fanns i verksamheten. Möjligheten till frihet begränsas därför av verksamhetens pedagogiska 

ramar som gör det styrande för verksamheten. Det krävs enligt Dolk att vuxnas förhållningssätt 

till barn förändras för att de ramar och normer som finns kan påverkas genom att synliggöra 

vems tankar och idéer som står för de förändringar som sker.  

 

Dolk uttrycker att barns delaktighet blir möjlig då barn inkluderas och ingår i ett sammanhang 

där maktrelationer och normer mellan vuxna och barn utmanas. Dessa normer och ramar som 

existerar skapar dessutom möjligheter till både nyskapande och överskridande. Utan dessa nor-

mer och ramar skulle det enligt Dolk (2013) inte finnas bångstyriga barn eftersom bångstyriga 
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barn skapas genom att man motsätter sig mot de rådande normerna som finns i olika situat-

ioner. Bångstyriga barn definierar Dolk som svåra att styra och kontrollera och som syns och 

hörs mycket på förskolan. Även Johannessen och Sandvik (2009) belyser detta genom att ut-

trycka att goda lärandesituationer mellan barn och pedagog skapas med förutsättningen att en 

pedagog aktivt lyssnar till och betraktar barnens åsikter, viljor, intentioner och kompetenser 

som relevanta och förnuftiga. Barns röster är av stor vikt och bör påverka gemenskapen ef-

tersom det kan öppna upp för barnens delaktighet och inflytande, som handlar om hur männi-

skor lyssnar, samspelar och respekterar varandra i en gemenskap. De vuxnas bemötande gente-

mot barnen påverkar alltså vilka normer och regler som blir gällande och rådande inom försko-

lans verksamhet (Johannessen & Sandvik, 2009).  

 

3.4.3 Normer kan utesluta  

Alves et al. (2016) beskriver att människans medvetenhet om rådande normer är grunden för 

att skapa en normkreativ och därmed inkluderande förskola där alla barn får möjlighet till att 

utveckla sin egen identitet. Det finns även en maktaspekt i detta resonemang som innebär att 

pedagogers omedvetenhet kan skapa styrningar i förskolan. Den vuxna människan utövar och 

styrs av omgivningen och det egna sättet att förstå och tänka om barn (Nordin-Hultman, 2004). 

Sandberg och Norling (2014) påtalar vikten av ett gemensamt språk, alltså en samsyn, när det 

gäller arbetssätt och metoder i arbetet med barnen.  Dolks (2013) avhandling visar att vi män-

niskor begränsas av och i vissa fall till och med kränks av normer. Hon beskriver även att nor-

mer oftast är svåra att upptäcka och kan i vissa fall endast bli synliga genom de bieffekter de 

har. Vidare uttrycker hon att den som bryter normen kan ses som ett problem och kan i följd av 

detta behöva arbeta hårdare för att nå samma mål som en person som inte bryter några normer. 

I ett normkreativt rum finns det enligt Vinthagen och Zavalia (2014) en etablerad överenskom-

melse kring människors lika värde och en vilja att arbeta för människors deltagande på lika 

villkor vilket utgår från att rådande förväntningar ej skall påverka omgivningen negativt.  

 

Kränkande behandling och en generalisering av barn och deras behov är inte förenligt med det 

arbetssätt som beskrivs i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Renblad och Brodin 

(2012) belyser den stora vikten av kvalificerade pedagoger. De uttrycker att en kvalificerad 

pedagogs arbete gynnar barnens hälsa och välbefinnande genom en kvalitet i verksamhetens 

värdegrund, förhållningssätt och arbete med kränkande behandlingar och likabehandling. Kva-

litet i förskolan handlar om ett arbete med pedagogers förhållningssätt och värdegrund samt att 

personalen arbetar förebyggande mot konflikter och kränkningar. Westling Allodin (2010) ut-

trycker att det innebär diskriminering om det finns en nonchalans av att normer och värderingar 

förmedlas via pedagogiska målsättningar och förskolor samt om det sker ett förnekande att nor-

mer och värderingar präglar utformningen av dessa aktiviteter. Dolk (2013) delar denna åsikt 

och menar på att det normkritiska förhållningssättet är en första del av arbetet mot kränkande 

behandling och diskriminering. Alves et al. (2016) uttrycker att normkreativiteten är den andra 

delen i att faktiskt skapa en miljö och ett handlande som verkar för likabehandling.   

 

3.4.4 Barns olikheter   

Alla människor föds med olika personlighetsdrag, familjekonstellationer, trosuppfattning, be-

hov och förmågor, vilket medför ett ansvar som pedagog i förskolan. Ett ansvar som innebär en 
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förmåga att möta, bekräfta och upptäcka det individuella och unika i varje barn (Brodin & Hy-

lander, 1998). Jonsdottir (2007) framhåller att människan handlar efter de förväntningar och 

önskemål som finns runt omkring oss. Utifrån detta kan utläsas att barnen kommer bära upp 

denna normativa bild av hur barn skall vara och därav redan i tidig ålder granska sig själva och 

se vad som är "fel" och avvikande utifrån den vuxnes bemötande, vilket också stärks av Nordin-

Hultman (2004). Förskollärarens definition av barn innebär en makt att påverka vem barnet är 

och ska fortsätta vara (Hundeide, 2006). Detta innebär att våra olikheter ska bemötas med olika 

men likvärdiga verksamheter som möjliggör för alla barn uttrycker Palla (2009). Barnen ska i 

förskolan få möjlighet till att ta del av andras oliktänkande och även få möjlighet till att utveck-

las till självständiga individer (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Ett sätt att gynna 

dessa utvecklingsmöjligheter är genom samspel med olika individer, att barnen tillåts vara sig 

själva och att barn tillsammans med barn då kan se olikheter och likheter i sitt sätt att vara 

mellan varandra (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). En god relation mellan barn – 

barn, vuxen – barn och vuxen - vuxen grundar sig i den respekt som finns i en tillåtande miljö 

(Palla, 2009) och det är dessa goda relationer som formar verksamhetens utveckling.  

  

Ännu en viktig parameter för en förskola för alla är kommunikation menar Bergquist (2003). 

Att det finns en god kommunikation tillsammans med ett gott samspel möjliggör för en verk-

samhetsutveckling som ser till alla barn och som anpassar verksamheten efter barnens indivi-

duella drag (Bergqvist, 2003). Sandberg och Norling (2014) beskriver hur kompetensen bland 

pedagoger i förskolan behöver utökas för att kunna arbeta mer inkluderande på egen hand för 

alla barn. Genom att skapa en förskola där alla tillåts vara olika och stärks i detta förs en kun-

skap och förmåga fram där barnen utvecklar sitt sätt att se på och möta olikheter i framtiden 

(Palla, 2009).  
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4. Teoretisk utgångspunkt  

Studien utgår från det socialkonstruktionistiskt perspektivet vilket bidrar till att kritiskt utmana 

samhällets normativitet och belyser hur förväntningar hos oss människor formar vår omgivning 

samt att vår omgivning formar oss. Utgångspunkten inom det socialkonstruktionistiska per-

spektivet är att individen betraktas uppfatta och forma sin sociala verklighet genom olika soci-

ala samspel och utvecklas genom ett samspel inom specifika kulturella och sociala samman-

hang (Berger & Luckmann, 1966). Att inta ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt i för-

skolan innebär enligt Lenz Taguchi (2013) en förmåga att se allt som involveras i den dagliga 

verksamheten vilket innefattar miljöns betydelse, verksamheten som föränderlig plats, pedago-

gernas förhållningssätt gentemot barnen samt omedvetenhet och medvetenhet hos pedago-

gerna. Socialkonstruktionism innefattar olika sociala processer där människor tillsammans 

konstrueras genom en idé, förståelse, föreställning eller sanning om omvärlden (Nordin-Hult-

man, 2004). Denna sociala tillblivelse påverkar vad ett barn är och bör vara vilket Berger 

och Luckmann (1966) menar att människan blir till och formas i relation till sin omgivning. De 

menar vidare att vad vi ser i vår omvärld och vad vi förväntas vara är alltså beroende av vad 

vår kultur och tid präglats av samt hur vår omgivning ser ut. Det innebär enligt Allwood och 

Eriksson (2017) att lyfta fram konstruktionernas koppling till människors föreställningar för att 

få insyn i verkligheten där våra beteenden, roller och åsikter påverkar hur vi förstår fenomen 

som anses självklara för individerna. Berger och Luckmann (1966) beskriver att människan har 

en förmåga för självreflektion och analys vilket ger henne möjlighet till att påverka sin omgiv-

ning. De förklarar att människan har en anpassningsförmåga och samtidigt en möjlighet att ak-

tivt anpassa miljön efter egna behov. Detta ger förskolan ett utrymme att ändra och påverka 

miljön för att stötta och hjälpa barnen i sin utveckling och identitetsskapande. Vi är ofta omed-

vetna om hur mycket omvärlden påverkar oss då vissa fenomen tas förgivet och inte ifrågasätts 

eftersom det är den enda verklighet vi känner till (Allwood & Eriksson, 2017).   
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5. Metod    

Denna del redovisar vilken metod vi valt att använda oss av för datainsamling i detta arbete 

samt motiverar varför vi valt denna metod. Vi redogör sedan för hur vi har gått tillväga i ur-

valsprocessen och berättar om genomförandet samt hur vi bearbetat och analyserat data. Av-

slutningsvis kommer vi att redovisa för de etiska övervägandena samt reflekterar över studi-

ens kvalitet.   

  

5.1 Metodval  

Valet av forskningsmetod beror alltid på vad man vill ha svar på i sin forskning. Syftet med 

denna studie är att undersöka förskollärares syn på normkreativitet som arbetssätt i förskole-

verksamheten vilket innebär att insamling av förskollärares tankar måste genomföras. Fråge-

ställningarna är utformade för att lyfta fram hur förskollärare ser på begreppen normer, norm-

kritik och normkreativitet, hur de anser sig använda ett normkreativt arbetssätt och hur de ser 

på sitt ansvar i relation till normkreativitet. För att finna svar på syftet och frågeställningarna 

har denna studie utgått från en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. I 

kvalitativa intervjuer är intresset ofta inriktat mot de intervjuades ståndpunkter och även inter-

vjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningsper-

sonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var 

före de vetenskapliga förklaringarna. I enlighet med Stukat (2011) kan den kvalitativa forsk-

ningsintervjun bidra till att upptäcka och identifiera egenskaper hos något. Genom att använda 

oss av kvalitativa intervjuer ges vi möjlighet att få fram individernas enskilda tankar och kun-

skap, samt ger den oss möjlighet till att ställa följdfrågor för att förtydliga svaren under inter-

vjuns gång. Reliabiliteten i en intervju kan försämras av att intervjuaren ställer ledande frågor 

eller ändrar formuleringen på frågorna mellan olika intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

valde att genomföra enskilda intervjuer där bara en av oss deltog som intervjuare och de-

lade upp de fyra intervjuerna mellan oss vilket resulterade i att vi intervjuade två förskollärare 

var. Detta för att få fram den enskildes subjektiva värderingar, uppfattningar och kunskaper 

kring normer, normkritik och normkreativitet samt för att undvika att de intervjuade skulle på-

verkas av varandra eller av att vi var två intervjuare. Genom enskilda intervjuer kan risker för 

maktpositioner enligt Stukát (2010) undvikas eftersom intervjupersonen är ensam under inter-

vjun, om flera intervjuas samtidigt kan de påverkas av varandra.   

  

5.1.1 Semistrukturerad intervju  

Studien har grundats på en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju är en-

ligt Bryman (2011) en intervju där forskaren utgår ifrån en intervjuguide som består av ett antal 

förutbestämda frågor inom det valda forskningsområdet. Bryman anser att semistrukturerade 

intervjuer är en flexibel och vanlig datainsamlingsmetod som dessutom riktas mot responden-

tens ståndpunkter. Intervjufrågorna kan avvika från det formulerade frågeschemat där forskaren 

i denna typ av intervju även har frihet att flytta frågorna i ordningsföljden samt möjlighet att 

ställa följdfrågor för att få bredare och djupare svar. Vi valde att använda oss av semistrukture-

rade intervjuer eftersom den ger en viss struktur och gemensam grund då vår önskan var att 

genomföra så likartade intervjuer som möjligt och för att kunna ställa följdfrågor. Flera av de 
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frågor vi hade till respondenterna gick in i varandra och respondenterna kunde svara på flera 

frågor på samma gång. I semistrukturerade intervjuer har intervjupersonen enligt Bryman stor 

frihet att utforma svaren på sitt sätt där tonvikten ligger på hur intervjupersonen uppfattar och 

tolkar frågorna som ställs. Det är inte så viktigt att den följer en specifik ordning, utan frågorna 

kan ställas och ändras lite beroende på hur respondenten svarar på tidigare frågor.   

   

5.2 Urval  

Vi valde att intervjua fyra förskollärare från olika förskolor inom samma kommun i norra Sve-

rige. Vi har utgått från det Denscombe (2014) benämner för ett ändamålsenligt urval, vilket in-

nebär att vi har handplockat urvalet utifrån förskollärares egenskaper eller kunskap om det 

som beforskas. Därför har vi valt kontakter som vi känner till sedan tidigare som vi tror kan 

bidra till denna studie. Eriksson-Zätterquist och Ahrne (2015) uttrycker att det i en kvalitativ 

intervju krävs att runt 4–8 personer intervjuas för att materialet ska blir relativt och oberoende 

av personliga uppfattningar och därmed trovärdigt.  

  

5.3 Genomförande   

Studien inleddes med att vi kontaktade de fyra förskollärarna genom att besöka deras arbets-

plats eller genom att ringa och fråga om de ville ställa upp på en intervju för detta examensar-

bete. Vi informerade förskollärarna om syftet med studien, att tiden för intervjuerna förvänta-

des ta cirka 30 - 40 minuter och att de förblir anonyma, även de berördas verksamheter. Efter 

att samtliga tillfrågade förskollärare tackat ja till att ställa upp skickade vi ut ett missivbrev till 

förskollärarna på mejl där vi informerade att intervjuerna planerades att spelas in och att all in-

samlad information endast skulle bearbetas och hanteras av oss personligen, se (Bilaga 1). I 

detta mail bifogades dessutom ett dokument innehållande de frågor vi skulle utgå från under 

intervjuerna (Bilaga 2) detta för att respondenterna ska få möjlighet till att förbereda sig och 

tänka igenom sina svar. Riskerna med detta tillvägagångsätt är att spontana svar kan försvinna. 

Trots detta vägde fördelarna upp nackdelarna då respondenternas svar fick ett rikare innehåll, 

vilket också styrks av, Emory (1985). Vid den första kontakten bestämdes tid och plats för när 

intervjuerna skulle äga rum. Samtliga intervjuer genomfördes på förskollärarnas verksamheter 

under arbetstid i ett avlägset rum där vi hade möjlighet att sitta ostört.  

 

Intervjuerna spelades in via en inspelningsapplikation på en smartphone vilket enligt Johansson 

och Svedner (2010) underlättar vid transkribering där pauser, tonfall och avbrutna meningar 

kan vara viktiga för helhetsförståelsen. Eftersom förskollärarna fått frågorna i förväg hade 

samtliga förberett något slags material som stöd inför samtalet vilket gjorde att intervjuerna 

höll sig till ämnet och fick ett flyt. På samtliga intervjuer fick vi ställa följdfrågor dels för att få 

mer utvecklade svar och för att vara säkra på att vi förstått svaren rätt, för att inte riskera att 

tolka svaren felaktigt.  

  

5.4 Forskningsetik  

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur vi utgått från 



11 

var och en av dessa principer. Informationskravet innefattar rätten att bli informerad om upp-

giftens syfte. Vi meddelade förskollärarna om studiens syfte vid första kontakten när de blev 

tillfrågade att delta och senare även i missivbrevet som skickades ut inför intervju.   

 

Samtyckeskravet handlar om rätten att bestämma i vilken utsträckning informanten vill med-

verka och rätten att när som helst välja att avbryta intervjun. Detta säkerhetsställdes innan in-

tervjun startade genom att vi berättade för samtliga respondenter att de när som helst fick av-

bryta intervjun vilket också nämns i missivbrevet. Konfidentialitetskravet handlar om förstå-

else för att informanten kommer vara anonym och det inte kommer vara möjligt att utläsa var-

ken namn eller verksamhet. Vi försäkrade inför intervjun att samtliga respondenter förblir ano-

nyma och att det inte kommer kunna utläsas varken namn eller arbetsplats.  

  

Nyttjandekravet innebär en förståelse för att materialet endast kommer användas i studien och 

att arbetet kan komma att publiceras. Detta meddelade vi respondenterna innan intervjuerna 

samt beskrev detta i missivet. I missivbrevet skickades även en länk med för ge respondenterna 

möjlighet till att läsa information om de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet 

(2002). 

 

5.5 Analys och bearbetning av materialet   

För denna studie har metoden för analys och bearbetning skett genom att strukturera materialet 

tematiskt utifrån de frågeområden som också format intervjufrågorna, det vill säga forsknings-

frågorna. Svar som förskollärarna gav som inte var relevanta för studiens syfte togs bort men 

med hänsyn till att förståelsen av förskollärarnas svar inte fick påverkas eller att meningen med 

svar blev en annan vid raderingen. Det insamlade och sorterade materialet analyserades för att 

uppmärksamma och se mönster, likheter och skillnader (Rennstam & Wästerfors, 2015). I 

denna studie kunde mönster i förskollärarnas svar gällande begreppen normer, normkritik och 

normkreativitet utläsas samt kunde vi sortera materialet i vad vi kallar för underkategorier för 

varje begrepp som står ovan. Dessa underkategorier har fått egna rubriker i resultaten och be-

handlar bland annat utanförskap, genus, förhållningssätt, olikheter, anpassning av verksam-

heten och identitetsskapande i förskolan. Genom att jämföra likheter och skillnader kan det 

enligt Håkansson (2017) synliggöras mellan den komplexa helheten av förutsättningar, proces-

ser och resultat där tolkningen skapar en djupare förståelse av resultat samt till att hitta mönster 

och kategorier.    

 

Vi valde i likhet med Patel och Davidsson (2003) att skriva ut de inspelade intervjuerna efter 

att vi transkriberat texterna, vilket anses vara en bra metod för att på så sätt få en bättre överblick 

av de olika intervjuerna. Vi delade därefter in det transkriberade och reducerade materialet i 

olika rubriker för att det skulle bli lättare att se skillnader och likheter. För att få en tydlig 

koppling till våra frågeställningar skapade vi passande rubriker till analysen. Efter varje ljudin-

spelad intervju startades omgående en transkriberingsprocess. Transkriberingens syfte var att 

översätta förskollärarnas talsvar till skriftspråk för att tydligare kunna upptäcka mönster för att 

urskilja skillnader och likheter, samt få möjlighet till att lyfta fram och redogöra för citat i re-

sultatet.  
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För att analysera kvalitativt material finns det enligt Svensson och Ahrne (2015) tre grundläg-

gande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser vilka är att sortera, reducera och 

argumentera. Vi analyserade arbetsmaterialet utifrån syftet och frågeställningarna ur ett social-

konstruktionistiskt perspektiv eftersom vi ville undersöka förskollärares syn på normkreativitet 

som arbetssätt i förskoleverksamheten. Utifrån de transkriberade intervjuerna ville vi finna 

mönster och variationer mellan förskollärarnas synsätt i relation till vårt syfte och frågeställ-

ningar samtidigt som vi kopplat dessa iakttagelser till vår bearbetade litteratur och tidigare 

forskning.   
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6. Resultat/Analys   
I denna del kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna med de fyra förskollärare som 

ingick i vår undersökning. Förskollärarna kommer att benämnas med bokstäverna A, B, C och 

D istället för deras namn. Redovisningen av resultatet kommer utgå från studiens forsknings-

frågor som lyder:  

• Hur ser förskolläraren på begreppen normer, normkritik och normkreativitet?  

• På vilket sätt anser förskollärarna att de använder ett normkreativt arbetssätt?  

• Hur ser förskollärarna på sitt ansvar i relation till normkreativitet?  

  

  

6.1 Förskollärarnas syn på begreppen normer, normkritik och normkreativitet  

  

6.1.1 Normer  

Förskollärarna i studien nämner att funktionsvariationer, religion, familjekonstellationer, sexu-

ell läggning, könsöverskridande uttryck och ålder är områden som alla innefattar normer. Till-

sammans nämner respondenterna de sju diskrimineringsgrunderna i samtalen om normer, vilket 

kan visa på ett samband mellan normer, kränkande behandling, diskriminering och likabehand-

ling. Resultatet visar att normer kan vara problematiska i den bemärkelsen att normer kan vara 

svåra att se förrän någon bryter dem samt att negativa normer leder till diskriminering. Detta 

resonemang visar på att normer kan förbli dolda i förskolans miljö och människans relationer. 

Förskollärarna uttrycker att normer har en inverkan på hur människor behandlar varandra och 

att ett arbete med normer har en inverkan på den sociala miljön i förskolan, arbetet kan skapa 

en tryggare miljö där barns lika rättigheter till utveckling framträder. Förskollärare D beskriver 

det som följande: ”normer som inte fungerar leder till diskriminering, mobbing och dåligt bemö-

tande”.   

 

Att tillåta vissa normer i förskolan kan begränsa barnens möjlighet till att känna sitt egenvärde 

och därmed minska barnets trygghet och utveckling. Det strider mot förskollärarens uppgift att 

tillåta en miljö där barn utesluts, vilket förskollärarna i studien visar att de har insikt i.  

 

Trots att förskollärarna nämner olika sorters normer när de ombeds att definiera begreppet utgår 

de flesta exemplifieringarna och beskrivningarna av deras eget förhållningssätt från_ normerna 

gällande kön och genus. Dessa exemplifieringar handlar om barn som benämner lekar som 

“killiga” och “tjejiga” samt miljö och rum på förskolan som delar upp barngruppen i kön. Re-

sultatet visar att flertalet av respondenterna anser att kunskapen om att genus och kön är påver-

kat av samhällsnormer är väsentlig för att kunna föra utvecklingen inom ämnet framåt. De ut-

trycker att normer ständigt förändras och tar nya uttryck. På grund av detta måste förskolan och 

dess personal följa med i utvecklingen för att se till att inte deras verksamhet håller fast vid 

negativa normer som hämmar barnen.   

 

Det är viktigt att vara medveten om de normer som finns i samhället och i 

verksamheten. Det är inte samma normer idag som det var för kanske 10 år 

tillbaka, barnen har förändrats på 10 år (Förskollärare B).   
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Av svaren kan vi utläsa att förskollärare A och B har samtalat en del kring normer och att de 

vill arbeta med detta medan förskollärare C och D har börjat arbeta med normer och normkritik.  

 

Även om det finns en vilja att diskutera tillsammans i arbetslaget kring hur 

vi ser på normer finns inte tiden för att det är vardagliga saker som behöver 

tas tag i första hand (Förskollärare B).    

 

Resultatet visar att en del av förskollärarna inte bara känner en vardaglig stress i att arbeta med 

normer, de känner även en svårighet i att möta alla de redan invanda normer och föreställningar 

som finns hos vuxna och barn i förskolan.     

 

Jag upplever att det inte är alla som tycker det är helt okej att bryta normer, 

även bland yngre föräldrar kan jag se en trångsynthet som jag kan bli lite 

beklämd över ibland (Förskollärare D).   

 

Det är alltså inte endast personalen på förskolan som påverkar de normer som cirkulerar på 

förskolan. Yttre omgivning som familj, vänner, media med mera, påverkar barnens syn på vad 

som är “normalt” och inte. Resultatet visar att arbetet med normer måste börja i en förståelse 

för att det finns normer som påverkar oss och en vilja att förändra sitt förhållningssätt både hos 

personal i förskolan och vuxna i barnens närhet. Förskollärare C och B uttrycker att det är just 

förhållningssättet kring normer som är det viktigaste i arbetet med att utveckla en verksamhet 

som tänker vidare och utverkar sitt arbete kring normer.   

  

6.1.2 Normkritik  

Vid samtalet om normkritik kan två inriktningar i förskollärarnas syn urskiljas. Att normkritik 

handlar om att se barnens behov samt att som förskollärare utmana sitt eget förhållningssätt.  

Resultatet visar att förskollärarnas mål med att arbeta med normkritik är att utgå från bar-

nens behov samt stärka deras olikheter vid utveckling och formandet av verksamheten. Resul-

tatet visar att detta görs för att sätta barnens välmående i fokus.  

 

Att arbeta med normkritik i förskolan handlar enligt mig om att ställa sig 

på barnets sida, och att stå upp för barnets rätt att utvecklas som individ och 

duga som han eller hon är (Förskollärare A). 

 

Vikten läggs vid att varje barn ska få utvecklas i sig själv utan hämningar av varken personal 

eller barn på förskolan. Genom en tillåtande miljö får olikheterna plats och barnen utveck-

las. Förskollärare C uttrycker att varje barn skall på förskolan få möjlighet till att hitta det oa-

nade i sig själv, att stöttas i sin vilja att utvecklas och få syn på sin egen utveckling utan att 

barnet hämmas av att negativa normer tillåts på förskolan.  

 

I resultatet framgår det att normkritiken handlar om att få syn på sitt eget förhållningssätt. De 

uttrycker att det är viktigt att reflektera och ifrågasätt sitt eget och kollegornas förhållningssätt. 
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Detta skall även kritiskt granskas för att synliggöra den egna verksamheten och den bakomlig-

gande orsaken till varför den ser ut som den gör. Det är förskolläraren själv som har makten att 

göra förändringen här. Förskollärare C uttrycker att normkritiken kan användas som ett redskap 

för att synliggöra ett nuläge, vilka normer finns och att man utifrån detta kritiserar sig själv, 

”det blir nästan så man gör en grund på vad man måste förändra, står jag för detta och måste jag göra 

något åt det?”.  

  

6.1.3 Normkreativitet  

Det normkreativa begreppet var relativt obekant för två av respondenterna som uttrycker att de 

inte stött på begreppet tidigare. I och med detta resultat stärks vår tidigare bild av att begreppet 

normkreativitet är något som flera förskollärare inte har arbetat eller mött tidigare. Samtidigt vi-

sar resultatet att de andra två respondenterna båda resonerat kring begreppet tidigare och be-

skriver att normkreativiteten kommer som en följd av att tänka normkritiskt. De menar på att 

när vi tänkt normkritiskt måste vi göra något åt det vi vill ändra. Förskollärare C beskriver: 

”efter normkritiken kommer kreativiteten, varför tycker jag inte så eller varför tycker jag så och hur ska 

jag förändra det?” (Förskollärare C).  

 

Efter att kritiskt granskat sig själv och det egna förhållningssättet måste någon slags utveckling 

ske och där används normkreativiteten. Resultatet visar att normkreativiteten är den krea-

tiva handling man gör/formar för att exempelvis lösa ett problematiskt förhållningssätt till en 

norm som finns i förskolan. I resultatet kan det utläsas att normkreativiteten påverkar miljön i 

förskolan på ett sådant sätt att förskollärare ger barnen utmaningar och skapar möjlighet till att 

utveckla sitt självständiga tänkande kring normer och olikheter i förskolan. Förskollärarens 

handlingar skall genom normkreativiteten bidra med att alla barn får möjlighet till att känna sig 

nöjda och trygga med sig själva. Detta menar förskollärare D gynnar förskolemiljön positivt, 

hen skriver så här: ”om vi har en tillåtande miljö får barnen vara olika, de får utveckla sina egna 

färdigheter i sin egen takt” .  

  

6.2 På vilket sätt anser förskollärarna att de använder ett normkreativt arbetssätt?  

Förskollärarna beskriver att det egna förhållningssättet är betydelsefullt i ett normkreativt ar-

betssätt. Vikten av att ifrågasätta sina egna handlingar, som exempelvis bemötande och hur för-

skolläraren som förebild kan enligt respondenterna påverka barnen i deras sociala utveckling. 

Förskollärare D beskriver det så här:   

 

För att förändra de rådande normerna måste man försöka tänka efter i hur 

jag är i mitt bemötande och vad jag ger för återkoppling till barnen, för det 

är där jag kan påverka deras sätt att tänka om normer (Förskollärare D).    

 

Förskollärare C framhåller att bemötandet är ett verktyg för att skapa en tolerantare miljö i 

förskolan. Resultatet visar att det förhållningssätt en förskollärare har gällande vilka normer 

som är accepterade och inte, kommer påverka toleransen på förskolan. Förskollärare C uttrycker 

vikten av att förstå att alla människor är olika med olika behov, svåra eller lätta att tillfredsställa, 

men denna svårighet ligger inte hos barnet som individ utan hos förskolläraren som inte hittat 

rätt sätt att bemöta detta barn. Här visar resultatet att normkreativitet som arbetssätt kan hjälpa 
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förskollärarna att bemöta barnen på nya kreativa problemlösande sätt. Förskollärarna C och D 

beskriver att de arbetar normkreativt genom att starta kreativa samtal med barnen som kan vidga 

deras perspektiv på normer och normativa antagande om människor och relationer. Detta ge-

nomförs med hjälp av exempelvis litteratur i förskolan och praktiska övningar där barnen får 

öva på att lyssna på varandra, kompromissa, vänta på sin tur samt ge varandra tal- och tanketid.   

 

Resultatet visar att förskollärarna granskar sig själva och den verksamhet de bedriver kritiskt, 

för att sedan anpassa verksamheten efter barnens behov utifrån de reflektioner de gjort. Det kan 

innebära att de kreativt försöker bemöta det problem eller den brist som de kan se i sin verk-

samhet genom att anpassa den dagliga verksamheten över tid och inte endast via en “punktin-

sats” där ett samtal förs en gång, på ett sätt, endast med de barn som är där den dagen. Både 

förskollärare C och D beskriver att det normkreativa arbetet måste utföras över tid för att barnen 

skall kunna involveras och få möjlighet till att skapa ett bredare perspektiv om normer och hur 

vi människor bemöter varandra och hur det påverkar oss. Resultatet framhåller att det normkre-

ativa arbetssättet utmanar den rådande miljön som finns i förskolan. Förskollärarna uttrycker i 

detta sammanhang att en problematisk verksamhet och miljö aldrig beror på barnen utan 

att vissa situationer blir svåra att arbeta med utifrån hur verksamheten är uppbyggd.   

 

Vi jobbar mycket med att sätta problemet i eget knä. Är det någon som är 

väldigt utåtagerande så blir det vårat problem att lösa det, att hitta verktyg. 

Man kan inte ändra på individen utan man kan bara ta fram det som är det 

bästa hos individen och jobba utifrån det (Förskollärare C).  

 

Resultatet visar att en verksamhet som formats utifrån barnens behov och olikheter ger ut-

rymme för ett inflytande som främjar barnens kognitiva utveckling gällande sociala relationer.  

 

Arbetet med normkreativitet gynnar relationer. Det handlar om att utveckla 

en empati och förståelse för andra människor (Förskollärare D).   

 

För att arbeta normkreativt krävs ett synsätt som stärker olikheter och individutveckling. En 

viktig ståndpunkt som tas upp av respondenterna är att barnen ska få möjlighet att hitta sina 

egna identiteter och bli trygga i sig själva, vilket resultatet visar kan nås genom normkreativi-

tet. Något som också framgår som viktigt för respondenterna är att barnen får plats till att göra 

sina röster hörda. De belyser ett förhållningssätt som redogör för barnens kompetens och att det 

är av betydelse att barnen får känna sig respekterade samt att deras tankar är viktiga.   

 

Varje individ har otroligt stor kapacitet och kunskap och förutsätt-

ningar där det gäller att hitta dom så det inte ska vara jag som sätter stopp 

(Förskollärare C).  

 

Förskollärare D beskriver att ett normkreativt arbetssätt handlar om att se möjligheter 

både som pedagog men också för barnen. Hon uttrycker att det är pedagogernas ansvar att ge 

barnen möjligheter och chans att utveckla sitt tänkande och förmåga att tänka själva. Genom att 
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barnen får tid till att själva reflektera över sina åsikter, tankar och handlingar kan en större för-

ståelse och respekt för andra personer utvecklas.   

 

Förskollärare C beskriver att de arbetat med att ge barnen tanketid, en stund att själv reflektera 

över någon uppgift, handling eller vad som sagt för att de ska öva på att utvidga det egna tän-

kandet. I dessa stunder tillåts barnen skapa egna uppfattningar och de får möjlighet att utveckla 

en förmåga att reflektera. I samband med detta samtalsämne nämndes även att denna reflekte-

rande förmåga kan möjliggöra barns medkänsla och förståelse för andra.  

 

Det här ett sätt som vi använder till att tänka själv i sitt eget huvud utan 

inflytande av kamrater. Vi tycker att om man tänker själv får man också tid 

att fundera om detta är rätt, är det här vad jag ska göra nu, är det här schyst 

mot min kompis (förskollärare C).   

 

6.3 Hur ser förskollärarna på sitt ansvar i relation till normkreativitet?  

Vad gäller förskollärarnas ansvar angående ett normkreativt arbetssätt kan det utläsa ur resul-

tatet att både läroplanen, skollagen och likabehandlingsplanen tas upp som viktiga delar i an-

ledningen med att arbeta med detta. Resultatet visar att förskollärare är ansvariga att se till att 

läroplanen och skollagen följs och att förskollärarna anser att det normkreativa arbetssättet be-

hövs för att effektivt kunna arbeta med kränkande behandling och lika rättigheter. Genom att 

kreativt utmana normer arbetar förskolan mot diskriminering och kränkande behandling. Re-

sultatet framhåller att ett aktivt arbete med att ifrågasätta normer hjälper förskolläraren att ta 

bort värderingar som läggs på barns olikheter. Barnen får på så sätt möjlighet till att utveckla 

sin egen identitet och stärks i vetskapen om att de inte kommer mötas av negativa kommentarer 

grundade i oreflekterade negativa förväntningar hos personalen.  

 

Vi har skollagen, läroplanen och likabehandlingsplanen som ska följas. Vi 

har ett ansvar att arbeta med målen för att barnen ska kunna utvecklas till 

goda medmänniskor. Detta gör vi genom att vara en god förebild för barnen 

då de tar till sig hur vi gör och beter oss gentemot andra människor (Förs-

kollärare B).   

 

Detta leder oss in på ett resultat som visar ett ansvar i att förskolläraren ska vara en god förebild 

för barnen genom att reflektera över sitt förhållningssätt och bemötande gentemot barn och 

vuxna i förskolan. Resultatet visar en förståelse för att det finns ansvar i att som kreativt arbeta 

för att synliggöra för barnen att olikheter är en tillgång, att det inte skall ses som ett pro-

blem. Genom att agera som en god förebild, med barnens bästa i fokus, skapas en miljö där barn 

och vuxna kommer känna trygghet på förskolan. Detta även om du bryter normer och att barn 

och förskollärare tillsammans skall arbeta för att utveckla nya positiva normer som rymmer fler 

människor.   

 

Ett ytterligare ansvar inom normkreativitet som förskollärare D berör är ansvaret att hålla sig 

uppdaterad om förändringen i samhällets normer och förväntningar på barn. Att skapa sig en 

förståelse för hur samhället ser ut idag och hur det förändras med tiden.   
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Vi på förskolan har ett enormt ansvar för vi kan påverka barnen jättemycket 

och därför måste vi tänka efter. Vi måste följa med i utveckling, vad som 

händer och sker (Förskollärare D).  

 

Resultatet framhåller att det finns ett ansvar som förskollärare att hålla sig ajour i vilken ny 

forskning som tillkommer i förskolepedagogiken. Även vilka nya tankesätt gällande normer 

och normbrytande beteende som präglar samhället. Resultatet visar att förväntningar på barnen 

förändras med tiden, därför måste förskollärare förhålla sig till nutidens utveckling och sätta 

detta i relation till vad styrdokumenten uttrycker gällande förskolans roll i samhällsutveckling. 

I resultatet framgår det att förskolläraren har ett ansvar i att reflektera över vilka egenskaper 

som ska stärkas hos barnen enlig dagens styrdokument samt reflektera över hur den egna verk-

samheten påverkar samhällsutvecklingen gällande normer.  
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7. Diskussion  

 Denna del tar upp metoddiskussion i vilken diskuteras huruvida den metod vi använt är relevant 

för studien. Efter metoddiskussionen kommer en diskussion om resultat och analys, där vi be-

lyser vad tidigare forskning säger om det resultat studien gett. I detta avsnitt kommer vi även 

att diskutera resultatet kopplat till studiens syfte och våra forskningsfrågor.   

  

7.1 Metoddiskussion  

Till studien valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att denna 

metod passade bäst utifrån det valda syftet och frågeställningarna. Med en kvalitativ undersök-

ning har denna studie fått en djupare helhetsbild av förskollärares syn på ett normkreativt ar-

betssätt då denna metod gav oss möjligheter till att ställa följdfrågor under intervjuerna. Syftet 

med en kvalitativ undersökning är enligt Svensson (2015) att få en så bred och noggrann be-

skrivning som möjligt av det fenomen som ska belysa. Vi anser att de semistrukturerade inter-

vjuerna lämpade sig bra till studiens syfte och frågeställningar eftersom de är djupgående och 

att respondenterna hade möjlighet att utveckla sina svar utifrån sina egna åsikter, tankar och 

erfarenheter. Den lämpligaste metoden för genomförandet av en kvalitativ intervju är enligt 

Johansson och Svedner (2010) att spela in intervju. De anser även att användandet av papper 

och penna inte är något som ska ersätta det inspelade materialet därför kände vi att intervjuerna 

inte behövde kompletteras med anteckningar. Vi tyckte även att det kändes bättre med att endast 

lyssna under intervjun och få det mer som ett samtal. Då kunde större fokus läggas på att ställa 

följdfrågor och följa med i samtalen än att sitta och anteckna. En ytterligare anledning till att 

ljudinspelning användes var för att inte avbryta informanten mitt i intervjun för att få svaret 

upprepat vid eventuella missar, vilket gjorde att intervjuerna pågick utan avbrott. Patel & Da-

vidsson (2003) beskriver att en inspelad verklighet går att lyssna på om och om igen vilket 

även Kvale och Brinkmann (2009) understryker genom att man på så sätt minskar risken att 

missa något som är av vikt. Efter varje intervju lyssnade vi på inspelningarna ett flertal gånger 

innan materialet transkriberades till text för att sedan bearbeta och analysera materialet. Ef-

tersom en kvalitativ intervju beskriver den intervjuades egna föreställningar behöver de som 

intervjuar enligt Patel och Davidsson (2003) noggrant läsa igenom och sortera det insamlade 

materialet för att kunna strukturera upp svaren och uppmärksamma likheter och skillnader mel-

lan intervjuerna vilket vi anser att vi gjort. 

 

En viktig ståndpunkt för en framgångsrik intervju kräver att ett visst teoretiskt förarbete ge-

nomförts. Våra förberedelser har därför bestått av en relevant litteraturgenomgång, bearbetning 

av vår förståelse av studiens centrala begrepp samt att vi planerat upplägget på hur intervjuerna 

ska genomföras för att de intervjuade ska känna sig bekväma. Intervjufrågorna har noga valts 

ut för att på bästa sätt samla in det material vi eftersöker till vår studie. För att intervjun ska få 

en hög kvalitet bör det enligt Kvale och Brinkmann (2009) att intervjufrågorna utformas så att 

svaren blir så relevanta som möjligt och att de inte är påverkade av yttre inverkan. Förskollä-

rarnas svar har kunnat förtydligas och utvecklas under intervjuns gång och missförstånd har 

även undvikits genom att vi har varit lyhörda och känt av den intervjuades språkliga uttrycks-

sätt. Svensson (2015) anser att forskaren själv är ett viktigt redskap när det gäller att samla in 

och tolka data eftersom man med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder kan fånga in det som 
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går att läsas mellan raderna. Det är viktigt enligt Kvale och Brinkmann (2009) att intervjuaren 

behärskar ovanstående för att klara av att fatta beslut om vilka följdfrågor som ska ställas samt 

om den intervjuades svar måste följas upp eller inte. Tack vare att vi använde oss av följdfrågor 

förtydligades och fördes ämnet tillbaka till intressanta synpunkter och tankar.    

 

Vi valde att intervjua två förskollärare var i enskilda intervjuer. Dels för att spara tid och dels 

för att vi ansåg att intervjusituationen skulle vara öppnare, mer givande och utan positionering 

ifall det bara var en intervjuare och en respondent i rummet.  I och med att intervjuerna spelades 

in kunde vi enkelt delge varandra och skapa en uppfattning om den andres intervju. Resultatet 

skulle inte blivit detsamma om en annan metod av dokumentation använts det har stor påverkan 

om materialet spelas inte eller inte (Johansson & Svedner, 2010).  Trots att endast fyra förskol-

lärare intervjuats anser vi att svaren varit djupgående och att de har gett svar på studiens syfte 

och frågeställningar vilket bidrar till att öka tillförlitligheten i studien.  En faktor som gör att 

intervjun får en högre kvalitet enligt Kvale och Brinkmann (2009) är om intervjupersonen är 

motiverad, har goda ämneskunskaper inom området samt har lätt till att föra fram sina tankar 

och åsikter. Därför valde vi att kontakta förskollärare vi känner till sedan tidigare som vi ansåg 

kan bidra till denna studie. Intervjuerna gav oss möjlighet att få inblick i hur pedagogerna själva 

anser att de använder ett normkreativt arbetssätt. I och med att vi har fokuserat på endast fyra 

förskollärares syn har det gett oss mer tid att fördjupa oss i vårt resultat än om vi hade valt att 

intervjua fler. Tiden som är avsatt för att skriva och bearbeta vårt resultat är något vi har behövt 

ta hänsyn till och att intervjua fler pedagoger från fler förskolor ansåg vi därför inte vara lämp-

ligt. Hade vi velat nå ut till flera förskollärare hade vi kunnat använda oss av enkäter. Bry-

man (2011) anser att en fördel med den metoden är att de många gånger går att skicka till fler 

personer på en relativt kort tid. Trots den fördelen med att nå ut till fler förskollärare och even-

tuellt fått mer användbart material i studien väger fördelarna tyngre med kvalitativa intervjuer 

och med färre personer över eftersom svaren är mer djupgående och personliga. Med enkäter 

blir det betydligt svårare att följa upp med fler frågor och det kan inte heller ställas följdfrågor. 

Vi som intervjuar kan inte hjälpa respondenterna om det skulle vara en fråga som de inte förstår 

och det finns en risk att alla frågor inte besvaras fullt ut eller att det skapas missförstånd, vilket 

också Bryman beskriver som en nackdel.   

 

Att komplettera de kvalitativa intervjuerna genom att observera om förskollärarna använder ett 

normkreativt förhållningssätt hade varit intressant men på grund av tidsbrist kunde det inte ge-

nomföras. Observationer om hur förskollärarna arbetar i praktiken hade varit ett hjälpmedel i 

att formulera intervjufrågorna eftersom det har kunnat visa förskollärarnas normkreativa ar-

betssätt som i sin tur hjälp oss att formulera intervjufrågorna. Att använda fler metoder hade 

blivit svårare under det tidsspann som fanns till studien därför anser vi att intervjuer med ett 

fåtal respondenter var relevant för studien och den tidsperiod som fanns tillgänglig för studien.  

 

7.1.1 Validitet och Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet används när den som genomfört studien vill föra ett resonemang kring 

dess tillförlitlighet. Validitet behandlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om forskningens 

giltighet och om forskningen undersöker det som avsågs och reliabilitet handlar om hur pålitlig 
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undersökningen är. Denna studie söker inte ett mätbart resultat eller ett resultat som kan besk-

riva alla förskollärares syn på ett normkreativt arbetssätt. Att vi valde att intervjua fyra förs-

kollärares syn har haft en stor betydelse för studiens resultat. Vi är medvetna om att intervjuer 

med fler respondenter hade gett vårt resultat en större omfattning. Trots detta var tiden orsaken 

till att vi inte intervjuade fler förskollärare eftersom kvalitativa intervjuer är tidskrävande, nå-

gon generalisering går enligt Kvale och Brinkmann (2009) därför inte att göra för denna studie 

och studiens rimlighet kan på så vis inte kontrolleras. Intervjuerna skiljde sig i innehåll eftersom 

förskollärarna har olika erfarenhet och syn på normkreativitet, normer och normkritik och där-

för fördelades inte fokus och tid jämnt mellan intervjufrågorna vilket innebar att olika följdfrå-

gor ställdes. I en kvalitativ studie eller intervju kan det enligt Trost (2010) vara svårt att disku-

tera reliabiliteten eftersom forskarna måste kunna redogöra för läsaren att den insam-

lade och bearbetade datan är relevant för studiens syfte och forskningsfrågorna. Resultatet ger 

endast en inblick i hur respondenterna anser sig arbeta normkreativt, vilket deras ansvar är i 

relation till begreppen och hur de uppfattar begreppen normer, normkritik och normkreativi-

tet. Vi anser att validiteten i studien är god genom vår beskrivning av genomförande och att 

resultatdelen redovisar en stor mängd av citat från intervjuerna där läsaren själv kan göra egna 

bedömningar kring huruvida korrekta tolkningar som presenterats. Validiteten kan även strykas 

eftersom samtliga av förskollärarna har sett ett värde i att samtala om dessa normer och att 

studiens forskningsfrågor har besvarats genom den genomförda metoden.  

  

7.2 Resultatdiskussion  

I denna del diskuteras och reflekteras resultatet av vår undersökning gentemot tidigare forsk-

ning och det socialkonstrukionistiska perspektivet. Syftet med denna studie var att under-

söka förskollärares syn på normkreativitet som arbetssätt i förskoleverksamheten. Resultatdis-

kussionen är tematiserad och indelad i forskningsfrågorna. 

 

7.2.1 Förskollärarnas syn på begreppen normer, normkritik och normkreativitet  

Tillsammans nämner förskollärarna alla de sju diskrimineringsgrunderna i samtalet om normer. 

Detta resultat visar på en stark sammankoppling mellan de två begreppen normer och diskrimi-

nering för förskollärarna. Do (2015) uttrycker att normer kan skapa en uppfattning eller känsla 

av diskriminering medan Skolverket (2016) framhåller att det skall pågå ett arbete med att för-

hindra diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Av dessa referenser, samt av re-

sultatet, kan det utläsas att ett arbete för att kreativt utmana de rådande normer som finns idag 

måste utföras på förskolan. Detta betyder inte att all diskriminering kan stoppas genom ett 

normkreativt arbetssätt, utan att en del av den diskriminering som sker i relationer och samhället 

kan påverkas och utmanas genom detta arbetssätt.  

 

Vi kan se att förskollärarnas fokus gällande normer i förskolan först och främst berör just genus, 

vilket kan bero på att det bedrivs mycket forskning kring genus och jämställdhet och hela tiden 

utvecklas kunskaperna kring ämnet. 2002 fick begreppet genuspedagogik, genom Kajsa Svale-

ryds bok Genuspedagogik, fäste på allvar bland verksamma pedagoger i förskolan och lärarut-

bildningar (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Runt denna tid började förskollärare gå utbild-

ningskurser gällande genusvetenskap och tillägna sig kunskap inom området. Detta var alltså 

ett av startskotten för den uppmärksammade debatten som råder i förskolepedagogiken idag. 



22 

Trots att det gått ungefär 16 år sedan arbetet med genus startade i förskolan håller fortfarande 

en förändring på att ske. Att Skolverket (2016) beskriver jämställdhet och genus som viktiga 

byggstenar i barnens identitetsutveckling och som en viktig grund att stå på i verksamheten 

påverkar också förskollärarnas fokus på begreppet genom den tydliga beskrivningen i läropla-

nen. Kanske kan denna genusbetonade diskussion bero på hur samtalet om normerna ser ut idag 

i samhället. Att det är just jämställdhet och formandet av det sociala könet som är dominerande 

i debatterna och att de andra normerna inte ses som ett lika stort problemområde. Vi måste se 

det som vårt ansvar som förskollärare att reflektera över vad vår verksamhet ser som normer. 

Om endast en av tre eller fyra förskollärare ser religion eller traditioner som normer finns 

det undermedvetna förväntningar som aldrig uppmärksammas i verksamheten. Det finns ännu 

en problematik med just genus. Det är ett väldigt brett och laddat begrepp och hur genus upp-

fattas blir därför individuellt. Detta måste förskolläraren reflektera över inför mötet med bar-

nen och kollegor i förskolan (Eidevald & Lenz-Taguchi, 2011).   

 

Studiens teoretiska perspektiv hjälper resultatet visa att redan förgivettagna "sanningar" om 

barngruppen, enskilda individer eller relationer mellan människor påverkar och formar vilka 

normer som blir till hos barnen. Med socialkonstruktionismen som grund för analysen kunde 

vi tydligt lägga fram den omgivande miljöns påverkan på barnens sociala tillblivelse i förskolan 

och synliggöra kopplingen till hur normer inverkar på barn och vuxna i förskolan (Berger & 

Luckmann, 1966). De rådande normerna i verksamheten blir en tydlig del av miljön och det 

sociala samspelet. Do (2015) uttrycker att det är den värdering som vi människor lägger i 

varandra som skapar normer och diskriminering. Denna värdering av vad som är normativt ger 

olika förutsättningar för social tillblivelse tillsammans med andra barn och vuxna. Eidevald 

(2011) uttrycker att dessa förväntningar och normer även påverkar barnets identitetsskapande, 

vem barnet kommer att bli och hur barnet påverkar andra att bli. Resultatet framhåller att tillå-

tandet av vissa normer eller ensidigheten av att endast ett fåtal normer presenteras i förskolan 

kan begränsa barnen i sin sociala utveckling och identitetsskapande. Om barnen inte får möj-

ligheten till att möta olikheter i exempelvis förhållningssätt eller normbrytande åsikter och iden-

titeter kan de heller inte se vilka alternativa vägar de har att gå i livet. Dolk (2013) beskriver att 

dessa förväntningar och denna styrning i barns tillblivelse kan vara förvirrande då det finns 

vissa föreskrifter i styrdokument om hur en individ i det svenska samhället bör vara. Här kan 

ses en komplexitet mellan Skolverket (2016) styrning och ett fritt identitetsskapande. Skolver-

ket uttrycker en förväntan på hur barnen skall vara för att gynna samhället. De beskriver att de 

bland annat skall tillägna sig egenskaper som god kommunikations- och samarbetsförmåga, 

färdigheter i att söka ny kunskap, förmåga att leva med samt förstå de värden som finns i en 

kulturell mångfald etc. Samtidigt som dessa normaliseringar om hur ett barn bör vara ska tas i 

beaktning och arbetas med måste förskolläraren arbeta aktivt för att möjliggöra för barnen att 

hitta och skapa sina egna identiteter, vilket även är riktlinjer som beskrivs i Skolverket.  

 

Av resultatet framgår det att förskollärarna anser att normerna på förskolan påverkas av hur 

omgivningen, som familj, vänner och media, anser vad som är “normalt” och inte. Resultatet 

visar även att det finns en svårighet i att möta alla invanda normer och föreställningar som redan 

finns hos vuxna och barn i förskolan. Jensen och Jensen (2008) belyser att föräldrar och förs-

kollärare måste vara överens om vilka normer och värderingar som skall råda och förskollärare 
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måste ta hänsyn till föräldrars olika åsikter och synpunkter. Förskolan måste vara tydlig i för-

medlingen av sina normer och värderingar till föräldrar uttrycker Jensen och Jensen (2008) och 

fortsätter, förskolan måste även vara villig att ändra sitt tankesätt efter en dialog med berörda 

föräldrar. Denna vilja att förändra sitt tankesätt i samstämmighet med vårdnadshavare är inget 

som förskollärarna i studien nämner. Med grund i det socialkonstruktionistiska perspektivets 

syn på tillblivelse i sociala kontexter ser vi ändå att ett samarbete mellan vårdnadshavare och 

förskollärare är en viktig förutsättning för föräldrasamverkan och skapandet av en normkreativ 

förskola.   

  

7.2.2 På vilket sätt anser förskollärarna att de använder ett normkreativt arbetssätt?  

Studien visar att förskollärarna framhåller bemötande som ett av de normkreativa verktygen. 

Genom att ge barnen möjlighet att uttrycka sig kan barn tillsammans med de vuxna skapa en 

god, utvecklande miljö tillsammans. Detta visar resultatet att de gör genom att se och lyssna på 

barnen samt stödja barnen i att lyssna till varandra. Förskolan som institution är vuxenstyrd och 

organiserad av vuxna vilket kan liknas med Johannesen och Sandvik (2009) som understryker 

att pedagoger utifrån vuxenstyrning har makten att tilldela barnen delaktighet och infly-

tande. För att öka barns delaktighet i förskolan är det enligt resultatet viktigt att involvera bar-

nen. Sandberg och Norling (2014) uttrycker att förskollärarnas självinsikt är en grundsten i just 

detta. Medvetenhet om sina värderingar och inte sätter hinder i vägen för barns möjligheter 

leder barnen till att ta för sig i verksamheten. Detta kopplar vi till Dolks (2013) studie där hon 

påvisar att möjligheten till frihet ibland kan begränsas av verksamhetens pedagogiska ramar. I 

studiens resultat lyfter förskollärarna upp att det är viktigt att se och lyssna på barnen och att 

deras tankar och frågor bör tas på allvar och utmanas. Om barnen får utrymme och blir respek-

terade i sina åsikter och tankar kommer även deras känsla för kompetens att utvecklas.  

 

Det framkom i resultatet att förskollärarnas egna förhållningssätt gällande hur de ser på normer 

är av stor vikt vid normkreativt arbete. Resultatet visar att reflektion är ett grundläggande verk-

tyg eftersom de normer vi bär med oss kan vara svåra att upptäcka, vilket även Dolk (2013) 

styrker. Resultatet visar att med hjälp av ett reflekterande förhållningssätt blir förskollärare 

medvetna om och kan synliggöra dessa normer. Genom att synliggöra normer får förskollärarna 

även en annan utgångspunkt i att försöka utmana och kreativt arbeta emd dessa normer, vilket 

kan bidra till att bland annat förebygga trakasserier och diskriminering. De normer som förs-

kollärarna nämmner i intervjuerna representerar nämligen inte alla de normer som påverkar 

barnen i dagens förskolor. Men genom reflektion och kreativa arbetsprocesser kan dessa normer 

medvetandegöras i förskoleverksamheten. Normkreativitet är enligt Salmson och Ivarsson 

(2015) ett sätt att arbeta för att skapa nya, bredare och mindre exkluderade normer genom att 

praktiskt utmana våra egna föreställningar. Alves et al. (2016) beskriver att denna reflektion 

leder oss till en medvetenhet om vilka normer och värderingar som skapar känslor av diskrimi-

nering på förskolan. När vi synliggjort rådande problem blir det möjligt att göra något åt 

dem. Vi anser att det är viktigt att förskollärare är ödmjuka inför ett normkreativt arbetssätt och 

rannsakar sig själva för att få syn på sitt eget förhållningssätt och vilka normer som råder på 

förskolan. Detta för att senare kunna arbeta vidare för att vidga normer och arbeta mer med den 

normkreativa pedagogiken. Alves et al. (2016) framhåller normkreativiteten som ett bra arbets-
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sätt, ett verktyg som omsätter reflektion och analys till kreativa lösningar och handling. Ef-

tersom vi skapas i sociala interaktioner spelar kommunikationsprocesserna en väldigt stor roll 

i detta arbete och det är därför viktigt att vi börjar tänka på hur vi språkligt bemöter både barn 

och vuxna (Berger & Luckmann, 1966). Genom att bli medveten om att det vi säger kan leda 

till konsekvenser blir det lättare att förändra vårt språk och förhållningssätt. Socialkonstrukt-

ionismen innebär enligt Allwood och Eriksson (2010) att förståelsen för de fenomen som vi ser 

som naturliga blir ett resultat av kommunikationsprocesserna i vårt samhälle och skapas i soci-

ala interaktioner.   

  

7.2.3 Hur ser förskollärarna på sitt ansvar i relation till normkreativitet?  

Det normkritiska perspektivet och det normkreativa förhållningssättet har enligt Salmson och 

Ivarsson (2015) inte som mål att alla barn ska bli lika utan att alla barn får vara olika och att det 

inte ska leda till trakasserier, mobbning eller diskriminering. Det framgår i resultatet att respon-

denterna anser att ett normkreativt arbetssätt krävs för att kunna arbeta mot kränkande behand-

ling och lika rättigheter i verksamheten. Dessutom uttryckes det i Skollagen (2010:800) och 

Skolverket (2016) att förskollärare ska arbeta för likabehandling och mot diskriminering och 

trakasserier. Respondenterna framhåller i denna problematisering att de har ett ansvar att följa 

de styrdokument som gäller för förskolan. Vilket leder till slutsatsen att det finns ett ansvar att 

arbeta med diskriminering och inkluderingsfrågor samtidigt som normkreativitet omnämns som 

en god metod för just detta. 

 

Samtliga av respondenterna lyfter även att de har ett ansvar att vara en god förebild för barnen. I 

och med att detta är en del av de mål och riktlinjer som finns i gällande styrdokument för för-

skolan visar resultatet att det är viktigt att pedagogerna är ödmjuka inför ett normkreativt ar-

betssätt och rannsakar sig själva för att få syn på sitt eget förhållningssätt och vilka normer som 

råder på förskolan. Detta för att senare kunna arbeta vidare för att vidga normer och arbeta mer 

med den normkreativa pedagogiken. Salmson och Ivarsson (2015) uttrycker att normkreativitet 

är ett ständigt arbete i vardagen som skapar förändring och kan verka normvidgande.   

 

Ett ytterligare ansvarsområde som resultatet visar att respondenterna anser sig ansvara för är att 

följa med i förändringar i tiden gällande vad som är normativt och behöver hålla sig uppdaterad 

om förändringen i samhällets normer och förväntningar på barn. Att förhålla sig till nutidens 

utveckling och forskning samt nya tankesätt gällande normer och normbrytande beteende som 

präglar samhället här och nu är även ansvar förskollärarna tar upp gällande ett normkreativt ar-

betssätt. Allt som sker i samhället påverkar förskolans uppdrag och hur barnen förväntas vara. 

Eidevald (2011) uttrycker att vuxnas förväntningar på barn påverkar både barnens identitetsut-

veckling men också den fortsatta samhällsutvecklingen beträffande normer och förvänt-

ningar. Det är enligt Skolverket (2016) förskollärarens uppgift att stärka och stödja varje barns 

identitetsutveckling i förskolan. Brodin och Hylander (1998) beskriver också att det är förskol-

lärarens ansvar att möta, bekräfta och upptäcka det individuella och unika i varje barn. När den 

vuxnes förväntningar förändras eller utmanas rekonstruerar barnen normerna då vi handlar ef-

ter de önskemål eller förväntningar som finns runt omkring oss (Jonsdottir, 2007). Detta kan 

kopplas till Salmson och Ivarsson (2015) som menar på att normer byggs av upprepningar och 
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menar att förändringen sker genom att nya byggstenar kommer till. Salmson och Ivarsson fram-

håller även att normer inte är absoluta, utan föränderliga över tid och kan vara olika beroende 

på kontext och samhälle.   
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8. Implikationer för yrkesrollen 
Studien visar tydligt på att ett normkreativt arbetssätt kan användas för att arbeta mot diskrimi-

nering och kränkande behandling. Resultatet visar även att hälften av respondenterna var obe-

kanta med begreppet. Vi har under vår utbildning och den verksamhetsförlagda utbildningen 

uppmärksammat att det inte talas om normkreativitet varken på förskolor eller i skolbän-

ken. I och med detta anser vi att fler förskollärare bör få möta begreppet normkreativitet genom 

förslagsvis kompetensutveckling och utbildning. 

 

Vidare visar resultatet att många av respondenternas exemplifikationer om normer grundas 

kring kön och genus. Där synliggörs det att vi måste öka medvetenheten om fler normer som 

berör förskoleverksamheten som inte syns på samma sätt. Det kan innebära religions normer, 

traditioner, normaliseringar gällande att prata känslor etc. Eftersom vi alla påverkas och formas 

till så stor grad av vår omgivning är det ohållbart att endast synliggöra normaliseringar gällande 

kön och genus. För att i yrkesrollen kunna utmana och utveckla förskolans förhållningssätt gäl-

lande ämnet är det av stor betydelse att de som verkar inom förskolan är medvetna om fler 

rådande normer i samhället.  

 

I resultatet framgick det att det egna förhållningssättet är grundläggande vid normkreativt ar-

bete. Respondenterna ansåg att man bör ifrågasätta sig själv i sin yrkesroll men det framgick 

inte om de i arbetslaget samtalade om huruvida de delar samma förhållningssätt i verksam-

heten eller inte. Förhållningssättet är något som kontinuerligt bör diskuteras i arbetslaget ef-

tersom vi alla är olika. Vi anser att konsekvenserna av den enskildas förhållningssätt kan spegla 

av sig på olika sätt i yrkesrollen. Vi människor har olika sätt att uttrycka oss på och kan ha olika 

synsätt eftersom vi levt under sociala förhållanden som skiljer sig från varandra. Vi har där-

för inte samma erfarenheter, tankar eller åsikter. Det krävs därför insikt i vår yrkesroll ge-

nom att vi aldrig kan bortse från våra egna känslor, uppfattningar, erfarenheter och kunskaper 

vi har som förskollärare i arbetet med barn och vuxna. Detta eftersom de ovan nämna fak-

torerna kan vara avgörande i bemötandet och till hur vi vidare tar ställning till vilka möjligheter 

som erbjuds. Människan skapas i sociala interaktioner därför måste förskolläraren vara positiv 

inför olikheter. Skapa en tillåtande trygg miljö. Detta säger resultatet kan ske genom ett öppet 

förhållningssätt och kreativa problemlösningar i verksamheten.   
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9. Förslag till vidare forskning  

Efter att vi har genomfört denna studie känner vi att det är viktigt att pedagogerna har känne-

dom om normkreativitet som arbetssätt. Vi menar att detta kan stärka annorlundaskapet, vidga 

de normer som finns idag och utforma en miljö för barnen på förskolan där de får möjlighet till 

personlig utveckling utan att behandlas sämre utifrån hur normativa de är. Vi anser därför att 

det vore viktigt att forska vidare kring detta område, det vill säga normkreativitet i förskolan, 

för att på så sätt öka kunskapen kring det. Eftersom vi studerat förskollärares syn på ett norm-

kreativt arbetssätt tycker vi att det skulle vara intressant att få ta del av barnens perspektiv i 

fortsatt forskning, då vi anser att barnen är de som påverkas mest av ett normkreativt arbetssätt 

i förskolan. Genom att ta del av barnens perspektiv kan vi synliggöra de normer och värderingar 

som barnen anser viktiga och på så sätt upptäcka nya perspektiv. Vi har upplevt att det i tidigare 

forskning ofta har ett stort fokus på kön och genus och därför tycker vi att det vore intressant 

om det forskades vidare kring normer utifrån ett intersektionellt perspektiv, där normer kring 

andra diskrimineringsgrunder undersöks och synliggörs.  
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11. Bilagor 

 

11.1 Mail till respondenter  

Hej!   

Vi är två studenter som läser sista terminen på Förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska uni-

versitet. Vår förhoppning är att du vill hjälpa oss i vårt examensarbete genom att delta i en 

intervju gällande normer, normkritik och normkreativitet i förskolan. Det beräknas ta cirka 30 

minuter att delta och för vår egen skull kommer intervjun att spela in. Syftet med denna studie 

är att undersöka förskollärares syn på normkreativitet som arbetssätt i förskoleverksam-

heten. Det insamlade materialet kommer endast hanteras av oss två studenter och vi kommer 

att följa de forskningsetiska principerna i genomförandet av denna intervju som består av fyra 

delar.   

Informationskravet: du har rätt att bli informerad om uppgiftens syfte. Samtyckeskravet: du har 

rätt att bestämma om du vill medverka och kan när som helst välja att avsluta intervjun.    

Konfidentialitetskravet: du kommer vara anonym och det kommer inte vara möjligt att utläsa 

ditt namn eller vilken förskola du jobbar på. Nyttjandekravet: Materialet kommer endast an-

vändas i vårt examensarbete.   

Vill du läsa mer om vad de forskningsetiska principerna innebär kan du läsa om dessa via denna 

länk: http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   

När examensarbetet är godkänt kommer allt insamlat material att förstöras och vår färdiga stu-

die kommer att publiceras på www.ltu.se vilket innebär att vem som helst kan läsa och ta del 

av vårt arbete. Har du frågor kring vår studie kontakta någon av oss på mejl eller telefon. Med 

Vänliga Hälsningar Jeanette och Matilda.   

 

 

Kontakt   

Jeanette Markström   

07*–*******  

abc@student.ltu.se  

   

Matilda Holmqvist   

07*–*******  

abc@student.ltu.se 
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11.2 Intervjufrågor 

 

Hur ser du på begreppen normer, normkritik och normkreativitet, vad innebär dessa begrepp 

för dig?      

Vilka normer ser du som synliga i verksamheten? Hur påverkar dessa verksamheten?  

Beskriv vad ett normkreativt arbetssätt innebär för dig. (kan besvaras på första frågan) 

Diskuteras begreppet i arbetslaget? Hur?  

Hur tycker du att normkreativitet synliggörs i praktiken? Hur påverkar detta?  

Hur ser du på ditt ansvar i relation till begreppet normkreativitet?    

Hur kan arbetet med normer påverka framtiden tänker du?   

Vilka konsekvenser kan du se för barn som bryter mot normer i förskolan?  

 


