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ABSTRAKT 
 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på pedagogerna tankar kring normalitet, 
barns olikheter samt normer och värden.  
 
I bakgrunden beskrivs det sociokulturella perspektivet, normalitet och förskolan som 
normaliseringspraktik. Vidare beskrivs normkritiskt perspektiv lite kort.  
 
Studien är gjord på två mindre orter på smålands ostkust och sammanlagt har åtta 
personal med olika profession intervjuats.  
 
Resultatet visar att den tillfrågade personalen på de två förskolorna menade att en central 
fråga på förskolan när det gällde normer och värden var alla barns lika värde och att alla 
hade rätt att vara den de är. Istället för att kritisera barnen för deras tillkortakommanden 
skulle barnen lyftas och få sina företräden uppmärksammade. Läroplanens och 
likabehandlingsplanens betydelse var tydlig. Vidare menade personalen att 
normbegreppet och vad som kan tolkas som normalt var något som kunde 
problematisera deras arbete och deras inställning till barnen. Eftersom alla är olika kan 
man använda barnens olikheter i verksamheten på ett positivt sätt. Dessa olikheter var 
berikande för verksamheten. För att förenkla arbetet kring barns olikheter, normer och 
värden användes olika arbetsmaterial. Att arbeta kring frågor som empati och att alla har 
samma värde ansågs mycket betydelsefullt. De flesta av personalen uppgav att de hade 



 

 

ett normkritiskt förhållningssätt. Däremot tyckte samtliga att begreppet normkritik var 
svårt att definiera.  

Nyckelord: Förskola, normer, värdegrund, likabehandlingsplan, normalitet och 
normkritik 
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1 INTRODUKTION 
 

I läroplanen för förskolan 1998 (rev 2010) står det att personal på förskolan ska 
arbeta med frågor som rör normer och värden. De ska också arbeta med 
värdegrunden och denna ska integreras i arbetet.  

I läroplan för förskolan 1998 (rev 2010) står det: 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 
samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 
Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 
Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 
och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 
viktiga som förebilder.(sid 4) 

Hur är det ute på förskolorna? Är det så att värdegrunden genomsyrar verksamheten 
på det sätt som det står i läroplanen att den ska göra? Läroplanen och andra 
styrdokument är politiska dokument och de ändras regelbundet, som regel efter det 
parti eller partier som sitter vid makten i landet för tillfället. Förskolans personal 
måste rätta sig efter läroplanen och efter bästa förmåga arbeta utifrån den. I många 
av intervjuerna nämndes olika begrepp som finns i läroplanen. Det är lätt hänt att det 
bara blir begrepp som används utan att de är tillräckligt förankrade hos personal och i 
verksamheten. Föreställningen om normalitet och avvikelse är kopplat till normer. 
Genom att placera in händelser, beteenden och utseenden i ett fack för det ”normala” 
och ett för det ”onormala” skapas och bevaras gränser och maktordningar i 
verksamheter. De här normerna kan variera. 

När vi tidigare har arbetat på förskolor har vi sett både positiva och negativa attityder 
och förhållningssätt gentemot de barn som går där. Barn som skiljer sig från normen 
har ibland, trots att det står i läroplanen att alla barn ska behandlas utifrån de olika 
förutsättningar de har, mötts av negativa omdömen och förhållningssätt som inte är 
acceptabla. Vi ville från början ta reda på attityder gentemot barn med annat etniskt 
ursprung än det svenska, men när vi diskuterade ämnesvalet upptäckte vi att det var 
minst lika intressant att undersöka hur personal på förskolan ser på normer, 
normalitet och olikheter bland barnen generellt. 

Vi har haft det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt i vårt arbete då vi 
menar att vi föds in i vissa sociala och kulturella kontexter och att det präglar oss 
som människor. Vi har också i viss mån utgått från ett normkritiskt perspektiv 



2 
 

 

2 BAKGRUND 
I detta kapitel beskrivs det sociokulturella perspektivet, normer, normalitet och 
normalisering inom förskolan. Vidare beskrivs normkritiskt perspektiv kortfattat. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Hundeide (2010) skriver att det sociokulturella perspektivet betonar att ett barn föds 
in i ett socialt sammanhang som är skapat utifrån historiska och kulturella processer 
som har varat över tid, sedan före barnets födelse och sedan genom hela livet. 
Barnets utveckling sker genom en sociokulturell mångfald. Det samhälle barnet 
växer upp i kan påverka de livsval barnet kommer att göra i livet. Detta är 
tankegångar som lyfter sig över de individuella förutsättningar en individ har. Barnet 
är en social varelse som i relation och samtal med viktiga personer i sin omgivning 
utvecklar sitt jag. Barnet stöttas och påverkas till exempel av omsorgspersoner, lärare 
och kamrater. Genom dessa personer guidas barnet i en sociokulturell värld som 
barnet behöver för att må bra. Det är ett kulturellt styrt skeende som påverkar barnets 
utveckling. De personer som finns runt barnet är i sin tur påverkade av den kulturella 
kontext, med dess normer och normativa bilder, som de har vuxit upp med och dessa 
styr synen på barnet, dess utveckling och dess fostran. Barnet kommer att påverkas 
av omsorgspersonens uppfattningar och normer och denne kommer att förmedla 
dessa till barnet automatiskt. Barnet och omsorgspersonerna skapar i samspel med 
varandra ett kontrakt där deras ömsesidiga förväntningar på varandra finns med. 
Dessa utvecklas i daglig kontakt, i det sociala samspelet. Efter hand som barnet 
utvecklas blir dessa kontrakt omvandlade till inre avtal och förpliktelser med barnet 
självt. De dialoger som utvecklas inom barnet utifrån dessa inre kontrakt utgör basen 
för människans utveckling och är påverkade av kulturella modeller som kallas 
diskurser.  

Vygotskij (1978) menar att vi av naturen är födda att lära av andra och att bli 
vägledda av dem. Det viktigaste lärande i livet är det som sker i samspel med andra 
som står oss nära. Vygotskij (1995) menar också att man kan urskilja olika sorters 
handlingar hos människor, varav ett är återskapande. Detta är starkt förknippad med 
vårt minne. Det betyder att människan upprepar redan tidigare utarbetade 
handlingsmönster och att de inte skapar något nytt utan bygger på en upprepning av 
något som redan har hänt. Imsen (2006) skriver vidare om Vygotskij att han såg 
lärande som en produkt av socialt samspel och mestadels genom språket, vilket är ett 
verktyg vari kulturens roll kommer till uttryck. Språket är inte bara ett instrument för 
kommunikation utan också för medvetandet och tänkandet. Imsen skriver också att 
sociokulturell teori sätter fokus på gemenskap, kultur, tradition och allt det vi är en 
del i. Det är en process där individen är oskiljaktig från kulturen och dess påverkan.   

 



3 
 

 

2.2 Normalitet  
 

I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet norm på följande vis: 

 

Norm (latin no´rma ”rättesnöre”, ”regel”), handlingsregel, påbud om hur man 
bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat /…/ det 
”normala” eller godtagna beteendet i tillexempel en social grupp, konvention, 
praxis. (Nationalencyklopedin, 2010)  

 

Nordenmark och Rosén (2008) beskriver begreppet norm som normalitet och en 
strävan mot att vara normal. Det innebär även att en person bör vara acceptabel och 
godkänd i ett socialt sammanhang. De skriver vidare att det värderas högt och 
dessutom är eftersträvansvärt att vara inkluderad i den norm som råder. Vilka normer 
som bör och ska gälla bestäms genom att det finns maktrelationer som tar sig rätten 
att sätta upp de normer som förväntas i ett givet sammanhang. Normer har inte kraft 
att leva av sig själva. De menar att normer behöver motpoler eller olikheter för att 
kunna finnas kvar. Eek-Karlsson (2012) skriver att när den rådande normen tillägnas 
av flera människor, skapas samtidigt en större legitimitet och en starkare gemenskap 
i gruppen/ kulturen. Den norm som föreligger bildar samtidigt en sammanhållning 
och en känsla av tillhörighet mellan de människorna som ingår i den. För att hålla sig 
inom normens ram bör de som utgör en del i gruppen veta hur de förväntas agera och 
bete sig. I ett samhälle finns det många olika normer som råder sida vid sida och 
utvecklas ständigt hela tiden skriver Eek- Karlsson vidare. Imsen (2006) beskriver 
normer likt praktiska regler som beskriver hur människor förväntas att uppträda. Hon 
skriver även hur centralt begreppet normer är inom socialpsykologin och då under 
grupprocesser. Gruppens rådande normer är de som i sin tur påverkar den enskilda 
individens handlande. Dessa normer menar Imsen vidare fastställer förväntningar 
som är gemensamma för alla medverkande aktörer i gruppen och även översättas 
som en form av grupptryck. 

Att utgå från det vanliga och det genomsnittliga när man förklarar begreppet 
normalitet är det vanligast förekommande skriver Markström (2005). Det innebär att 
utgångspunkten kring normalitet är statiskt och visar samtidigt på hur något är och 
förväntas vara. Synen på normalitet i förskolan 

 

2.2.1 Förskolan som normaliseringspraktik 
 

Förskolans uppdrag skriver Lunneblad (2009) gäller bland annat att bemöta varje 
barn utifrån deras egna individuella förutsättningar. Pedagoger som arbetar på en 
förskola kan inte representera mångfalden i alla de varianter som råder. Han belyser 
även att det bör finnas en förståelse när det gäller förskolans styrdokument att dessa 
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är formulerade av politiska partier och att läroplanerna är summan av vad den 
rådande makten ställer för krav på landets förskolor. Det är dock inte de fina 
formuleringarna i läroplanen som sätter käppar i hjulet för pedagogerna i deras arbete 
på förskolan. Det beror snarare på outtalade normer, värderingar och föreställningar 
som vad som är normalt och naturligt i samhället/ förskolan. Föreställningar och 
värderingar som kan ligga till grund för osynliggöra vissa kulturella grupper.  

Markström (2005) skriver att förskolan kan beskrivas som en normaliseringspraktik, 
vilket innebär verksamheter där normalisering framträder i samspelet mellan aktörer 
och strukturer. Vad som är normalt är dock situationsbundet. Något som är 
problematiskt i ett sammanhang kan anses vara positivt i ett annat. Vad som är 
socialt acceptabelt är under ständig förhandling. Dock finns det här flexibilitet inom 
vissa gränser, till exempel är det svårt att ändra på kulturella traditioner, normer och 
värden. På institutioner som förskolor är normalisering ett ständigt inslag genom att 
vissa sanningar och sociala ordningar är en förutsättning för verksamheten. 
Palla(2011) skriver att resultatet av hennes avhandling visar att de barn som bedöms 
inom förskolans diskurser och ramar ofta blir betraktade som olikt, att barn ofta 
utifrån vem som talar får olika identiteter. Barnet får utrymme eller begränsningar att 
forma sig själva och skapas i relation till den normaliserande praktiken. Det finns 
utrymme för barn att vara annorlunda så länge variationen inte blir för stor, för 
markerad eller för stark, eller bryter för mycket mot förskolans normer och regler. 
Förskolans tradition är att sätta barnet i fokus och tidiga insatser för barn är något 
som ses som positivt och nödvändigt för en god utveckling. I sin ansträngning efter 
att följa förskolans uppdrag blir det viktigt för personalen att skilja ut sådana 
beteenden och handlingar som blir synliga i sina olikheter.  

Hundeide (2006) skriver att pedagoger ofta svarar mer bekräftande, positivt och 
uppmuntrande till de barn som visar på handlingar som pedagogerna värdesätter. Det 
kan gälla handlingar som stämmer överens med den värdegrund som pedagoger vill 
ska genomsyra verksamheten. Det uppkommer även situationer där pedagogerna 
anpassar sina svar mot det de antar att barnet uttalat. Samtidigt som det sker skickas 
en förväntan mot barnet vad de förväntas tycka och värdera för att det ska uppfattas 
som korrekt. I samma stund läggs en bedömning på barnet gällande barnets 
kompetens, attityd och status menar Hundeide vidare. Visar barnet på en god social 
kompetens vilket är något som uppmuntras på förskolan lyfts denna egenskap fram 
och barnet blir en deltagare i den vuxna kulturella världen.  

Enö (2005) menar att det inom förskolans värld finns ett kulturellt värdesystem där 
det finns normer som främjar ett ickebekräftande normsystem bland dem som arbetar 
inom förskolan verksamhet. Det finns här en risk att den brist på bekräftelse som 
personalen upplever kan återspeglas i deras pedagogik. Det finns inte heller tid och 
möjlighet till reflektion och kommunikation inom arbetslaget.  

Ronström, Runfors och Wahlström (1995) skriver att för de flesta pedagoger inom 
förskolan är det essentiellt att forma barnen in i den svenska kulturen och dess 
traditioner. Det är också betydelsefullt att barnen lär sig tala svenska. När 
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blandningen av kulturer och språk blir för stor ser personalen det som det enda 
alternativet där det svenska blir den gemensamma nämnaren. För att verksamheten 
ska fungera krävs det att alla förstår och kan prata ett genensamt språk. Barnen i 
förskolan fostras in i svenska mönster och där andra kulturer hamnar i skymundan. 
Runfors (2003) kommer fram till liknande resultat i en senare studie. Personalen 
söker efter det som förenar och är gemensamt bland barnen och det då blir det 
svenska och de traditioner och kulturella uttryck som finns här. Om andra traditioner, 
kulturer eller språk får för stor plats i förskolan anses det bland personal finnas en 
risk för att den sköra gemenskap som finns i grupper med stor etnisk mångfald faller 
samman om dessa andra kulturer får för stor plats.  

Lorentz (2010) menar att det som kommer att vara viktigt i framtidens skola är hur 
personalen förhåller sig och arbetar kring frågor som rör värdegrunden. Skolverket 
(2012) skriver att värdegrunden ska vara en del av den undervisning som sker i 
förskola och skola i Sverige. Det är ett uppdrag som bygger på en förmedling av 
kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, såsom människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Detta ska gälla både på 
organisationsnivå och vid alla mellanmänskliga relationer och möten. Dessutom ska 
det förankras grundläggande demokratiska värderingar hos barnen och alla barn ska 
få möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens samt sin förmåga att hävda sin 
rätt till inflytande och delaktighet. Nordenmark och Rosén (2008) skriver att 
huvudmannen för de verksamheter som omfattas av skollagen är skyldig att se till att 
inget barn utsätts för diskriminerande behandling, trakasserier eller andra 
kränkningar varken av andra barn, elever eller personal. I arbetet mot kränkande och 
diskriminerande behandling i skolan har huvudmannen krav på sig att upprätta en 
likabehandlingsplan. Denna ska utarbetas i och för varje verksamhet och ska vara 
förebyggande och målinriktad för att det ska skapas en motverkande effekt så att 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte sker. Om det ändå skulle 
uppstå någon av tidigare nämnd kränkning ska det finnas en plan på åtgärder och 
dessa ska dokumenteras och följas upp och redovisas årligen. Barn och elever ska 
också medverka vid arbetet med utformningen av likabehandlingsplanen.   

 

2.3 Normkritiskt perspektiv 
 

Elmeroth (2006) skriver att diskriminering är sprunget ur idéer om att det finns 
någon slags normalitet. Att vara normkritisk handlar om att utmana de normer som 
har förhandlats fram i mellanmänskliga relationer. Det handlar också om att granska 
den verksamhet man arbetar i och särskilt de system som genererar positioner. Att 
sakligt undersöka budskapet kring de normer som finns kan vara starten på ett 
normkritiskt samtal och lärande. Nordenmark och Rosén (2008) menar att ett 
normkritiskt perspektiv handlar om att ifrågasätta det som är och reflektera över det 
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som genom upprepningar återkommer och som kallas normalt. Att ifrågasätta normer 
i en verksamhet kan stöta på motstånd. Det är dock mycket väsentligt att se in i den 
egna verksamheten och se på hur man som pedagog handskas med olika situationer 
och jargonger som förekommer. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I detta kapitel beskrivs syftet med arbetet samt de frågeställningar vi utgått från.  

 

3.1 Syfte 
I Syftet med examensarbetet är att ta reda på pedagogernas tankar kring normalitet, 
barns olikheter, normer och värden.   
 

3.2 Frågeställningar 
 

• Hur tänker pedagogerna kring barns olikheter i förskolan? 
• Hur tänker pedagogerna kring normer och värden i förskolan? 

 
Intervjufrågorna finns att finna i bilaga 2. 
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4 METOD 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts. Här tas undersökningsmetod, val 
av informanter, tillvägagångssätt samt databearbetning och analys upp. Vidare 
nämns etiska förhållningssätt, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

4.1 Val av metod 
 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med pedagogerna av den anledning som Patel 
och Davidsson (2003) skriver. Syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera och 
utforska egenskapen hos något, till exempel uppfattningen om ett fenomen.  

Lantz (2007) skriver att vid riktade öppna intervjuer får informanten möjlighet att 
beskriva hur denne uppfattar ett fenomen, föra resonemang runt detta och beskriva 
sammanhang som denne anser är viktiga. Informanten beskriver sin syn på fenomen 
och sammanhang vilket för till att intervjuaren får ökad förståelse för den subjektiva 
upplevelsen av något. 

4.2 Val av informanter 
 

Patel och Davidsson (2003) skriver att då det görs en studie på en mindre avgränsad 
grupp kallas det fallstudie. Dessa kan vara en grupp, en individ eller organisation. 
Vid fallstudie utgår man från helhetsperspektivet. Detta för att få så mycket 
information som möjligt. Generaliserbarheten hos de resultat som framkommit beror 
på valet av fall. Då fallen valts slumpmässigt finns möjlighet att generalisera med 
populationen i övrigt.  

Intervjupersonerna valdes utifrån de områden där de förskolor de arbetar på är 
belägna. Det fanns en vetskap om att båda förskolorna låg i områden där det fanns 
fler personer med annat etniskt ursprung än i andra stadsdelar på orten, vilket kunde 
betyda att personerna som intervjuades hade fått en större möjlighet att reflektera 
över det som är studiens syfte. Från början räknades det med att det skulle behövas 
ca tio intervjuer för att få tillräckligt med material för att besvara de frågeställningar 
som ingår i studien. Då de första åtta intervjuats hade det inkommit tillräckligt 
mycket material. Då valde vi att stanna vid dessa åtta.  

 

4.2.1 Informanterna 
Sammanlagt så intervjuades totalt 8 personal på 2 förskolor på mindre orter i östra 
Sverige. Personalen hade en arbetslivserfarenhet inom förskola och skola inom ett 
spann mellan 7-30år. I resultatdelen benämns informanterna med olika beteckningar 
i form ett P som står för personal följt av en efterkommande siffra, detta för att skilja 
informanterna åt. Siffrorna sträcker sig mellan 1-8.  
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4.3 Tillvägagångssätt 
 

Stukát (2005) skriver att det kan vara bra att göra intervjuer där det är en informant 
och en intervjuare. Om det är två intervjuare och en informant kan det föra till att 
informanten känner sig i underläge och därför håller inne med information.  

Vid planeringen av metoden diskuterades huruvida det kunde vara en fördel att vara 
två intervjuare vid varje intervju, då detta kan medföra att mer information vid 
intervjutillfället fångas upp.  

Det var relativt många som intervjuades och därför ansågs det mer tidsbesparande att 
göra en- till- en- intervjuer. Dessutom kunde det vara svårt för pedagogerna att alla 
lämna avdelningen på samma gång.  

Ett följebrev lämnades ut innan intervjutillfällena till förskolorna där 
Vetenskapsrådets etiska förhållningsregler fanns nedtecknade, bland annat så 
förtydligades anonymitetsaspekten. En försäkran gjordes sedan muntligen att 
informanterna hade förstått. Följebrevet finns att tillgå under bilaga 1. Vid 
intervjuerna lämnades inga frågor ut utan informanterna fick höra dem för första 
gången då de ställdes i intervjun. Detta kan ha varit ett hinder för dem då de inte fått 
möjlighet att reflektera över dessa frågor innan, men för vår del ansågs det bättre då 
informanterna då inte fick någon möjlighet att, så att säga, prata ihop sig om svaren. 
Det blev då deras personliga åsikter som kom fram, vilket var av stor vikt för 
studien. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning. Detta var också något de 
informerats om i förväg. Efter intervjuerna var klara påmindes informanterna om att 
de var helt anonyma med sina svar. Alla intervjupersonerna uppgav att de var nöjda 
med sina intervjuer. När inspelning skedde ställdes bara intervjufrågor och vissa 
förklaringar fick göras. Intervjun bestod enbart om studiens frågor, samt de svar som 
informanterna lämnade. De intervjufrågorna som ställdes till informanterna finns 
under bilaga 2.  

4.4 Databearbetning och analys 
 

När intervjuerna genomförts transkriberades hela intervjuerna som var mellan 7 
minuter och 20 minuter långa. Hela intervjuerna transkriberades därför att vi ansåg 
att det skulle vara av vikt att kunna läsa den andre medskrivarens intervjuer i sin 
helhet. Det kunde finnas saker som den ena av oss menade inte var så betydelsefullt, 
medan den andre tycker att det fanns en viktig aspekt i just det uttalandet. Då 
intervjuerna fanns utskrivna i sin helhet lästes alla intervjuer och viktiga delar 
nedtecknades.  
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4.5 Etiskt förhållningssätt 
 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att det finns fyra huvudkrav vid forskning. Det är 
informationskravet som innebär att uppgiftslämnare ska informeras om sin uppgift 
och ska upplysas gällande att medverkandet är frivilligt. Informanten har rätt att 
avbryta sitt deltagande närhelst denne önskar. Undersökningens syfte måste delges 
informanten så att denne är helt införstådd med sitt deltagande. Hur undersökningen 
ska genomföras ska också komma informanten till del. Detta kan ske skriftligt eller 
muntligt. Informanten bör ha tagit del av informationen före deltagandet. Forskaren 
ska också inhämta samtycke från informanten. Det betyder att informanten ska 
godkänna sitt deltagande. När information har erhållits från informanterna måste 
denna behandlas med största möjliga konfidentialitet. Alla uppgifter ska 
avrapporteras vilket innebär att de inte ska gå att härleda till en särskild person eller 
verksamhet. Alla inblandade ska vara anonymiserade och det som sägs ska inte 
framställas i text så att någon persons identitet kan röjas. Uppgifter som inhämtas vid 
forskning får inte lämnas ut till någon obehörig och dessa uppgifter får endast 
användas till detta ändamål. 

För att dessa krav skulle vara uppfyllda lämnades före intervjuerna ut ett dokument 
där information om syftet med arbetet och information om anonymiteten fanns med. 
Dessutom informerades informanterna om detta muntligen innan intervjuerna 
startades. 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Stukát (2005) framställer de tre begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
Reliabilitet menar han beskriver undersökningens tillförlitlighet och även att 
undersökningen utförts på ett regelrätt sätt. Validitet betyder giltighet dvs. att det 
som mäts i undersökningen är detsamma som i syftet avsetts att mäta. Det som 
framkommer i undersökningen bör även vara generaliserbart dvs. vem eller vilka 
som ska ta del av undersökningsresultatet. Detta bör klargöras för att det ska finnas 
en tydlig relevans med valet av den specifika undersökningsgruppen.  

När det gäller intervjupersonernas trovärdighet så uppfattades det som att de flesta 
hade reflekterat mycket över studiens frågor tidigare och många hade långa och 
omfattande svar. Dock bör en kritisk aspekt tas upp här. I förskolans verksamheter 
diskuteras ofta frågor kring normer och värden och dessa ämnen tas också upp i 
läroplanen. Därför finns det en viss anledning att tro att intervjupersonerna i viss mån 
kände sig tvungna att svara på ett visst sätt. Det hade inte varit politiskt korrekt att 
tala exempelvis nedlåtande om vissa grupper. Därmed sägs inte att det inte är 
informanternas egna åsikter som kommit fram här. 

Det resultat som här har framkommit kan inte anses vara generaliserbart då antalet 
informanter har varit relativt lågt. Det är vi medvetna om. Då studiens tidsomfattning 
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var kort fanns ingen möjlighet att utöka antalet informanter till det antal som gjort 
studiens resultat generaliserande. Då informanterna valdes utifrån de områden de 
arbetar i kan generaliserbarheten ifrågasättas angående detta faktum. Informanterna 
kan ha haft en större erfarenhet av barns olikheter än förskollärare i övrigt har 
resultat anses som sant och pålitligt utifrån det mätinstrument som använts som 
bestod av öppna kvalitativa intervjuer. Svar på studiens frågor anses framkommit.   
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5 RESULTAT 
I detta kapitel redogörs för studiens resultat som framkommit vid intervjuerna. Här 
tas barns olikheter, synen på normalitet och barns olikheter i verksamheten upp. 
Vidare redogörs för personalens syn på normer och värden, alla barns lika värde, 
läroplanen och likabehandlingsplanen samt normer och värden i verksamheten. Till 
sist nämns också personalens tankar kring normkritik.  

 

5.1 Olikheter 

5.1.1 Pedagogernas tankar kring normalitet 
 

De flesta av de tillfrågade informanterna nämnde begrepp som normalt och 
normalitet. Flera av dem menade att det var negativt för barnen att det fanns en sådan 
mall. Det var svårt att beskriva ordet och vad som är normalt menade de flesta var 
mycket brett, i alla fall inom förskolans värld. Någon nämnde att det var typiskt 
svenskt att allt ska var normalt. 

… jag tycker att det blir svårare och svårare att definiera begreppet normalitet, 
för vad är normalt i förhållande till vad kan jag tänka många gånger.(P5) 

Det finns… alltså det är ju ett så vitt begrepp. Så att… det finns såna 
ytterligheter, så vem är normal egentligen?(P7) 

Och om vi tittar på en barngrupp som vi har på xx personer, vilka är normala då, 
om vi ska använd begreppet normalitet och normal?(P5) 

Att man måste acceptera barn, att man är olika för att ramen kan vara på ett visst 
sätt, men bara för att ett barn befinner sig utanför kan det vara fullt normalt det 
barnet också.(P4) 

 

Personalen menade att det kunde bli ett bekymmer i deras förhållande till barnen att 
begreppet normalitet fanns, eftersom det kunde göra att barn som på något sätt föll 
utanför dessa ramar blev betraktade med andra ögon.  

 

5.1.2 Pedagogernas tankar kring barns olikheter i 
förskolan 

 

Flertalet av den tillfrågade personalen ansåg att olikheter var en tillgång i 
verksamheten. Det var positivt med olikheter bland barnen och det var viktigt att 
möta varje enskilt barn där de befann sig. Barns lika värde påtalades av flera av 
informanterna. Barns olika mognad, ålder och etnicitet nämndes som exempel på 
olikheter. Det är viktigt att vara medveten om att det finns olikheter, menade flera. 
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Ja, det finns ju olikheter både vad det gäller ålder, mognad och etnicitet. Vi 
försöker att behandla alla efter lika värde, men man får ju naturligtvis behandla 
dom olika för att det ska bli bra.(P7) 

Det ansågs generellt som positivt med barns olikheter i verksamheten, men det 
nämndes också en osäkerhet kring frågan. En av informanterna ansåg att olikheter 
inte var lika tydliga idag på grund av det samhälle vi nu lever i. 

Barns… vad menar du med olikheter? Vad jag tycker? Jo, alla är olika.(P3) 

Lättast vore det ju om alla, om alla är likadana. Men det är ju inte barn.(P3) 

I dagens samhälle tror jag att… vad ska jag säga att… olikheterna inte är så 
tydliga.(P4) 

Det diskuterades också kring vad som är olikt och vem som bestämmer det. Att ett 
barn kan uppfattas som annorlunda i en förskolas verksamhet, men kanske inte 
utanför denna. 

Återigen, vem är det som bestämmer vad som är olikt? Är det vi 
pedagoger som sätter stämpeln - det här barnet är lite olikt? 
Medans föräldern säger, men det här är väl inget olikt, så här gör vi 
hemma hos oss.(P4)  

 

5.1.3 Betydelsen av barns olikheter i verksamheten 
 

Flera av den tillfrågade personalen menade att det var viktigt att ta tillvara på 
olikheterna. Det användes olika arbetsmaterial för att arbeta kring frågor om 
olikheter. Det ansågs betydelsefullt att barnen utvecklade empati och förståelse för 
att alla barn har samma värde trots sin olikhet. Om något barn var bra på något 
särskilt, vilket alla barn ansågs vara, kunde deras styrka användas för att vara en 
förebild, till exempel när det gällde lek, sång eller andra kunskaper. Någon av 
informanterna nämnde att denne hade möjlighet att utvecklas utifrån att barnen var 
olika. 

Så vi har fotograferat barnen och så har de fått säga, vad kan jag? För att stärka 
sin egen känsla. (P8) 

Barn som är bra lekare, klart att man använder sig av dom. Och då får den va 
med nåt barn som inte är så bra på det. Då har du en förebild.(P5) 

Det är ju bra för en själv för man lär ju sig väldigt mycket, genom att de är olika. 
Att de behöver bemötas på just lite olika sätt.(P2) 

Att stödja de barn som hade en olikhet som var begränsande eller negativ nämndes. 
Det var också meningsfullt att stödja barn som hade det lättare. Det diskuterades 
också att de barn som tar mycket plats kan behöva hållas tillbaka och de mer 
tillbakadragna barnen skulle lyftas fram.  
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Viktigt att ta tillvara på barns olikheter, att utmana det som är det speciella hos 
alla barn och stötta dom som har det svårt, men även de barn som har det 
lätt.(P1) 

Man får ta hänsyn till varandra. Och en del pratar mer än andra, då får man 
dämpa dom och höja dom andra som inte pratar.(P8) 

5.2 Normer och värden 
 

5.2.1 Alla barns lika värde? Verklighet eller en allmän 
lovsång? 

 

Då frågan om värdegrunden ställdes nämnde nästan samtliga att barnens lika värde 
var en central fråga på förskolan. Det ansågs vara grunden som förskolan vilade på. 
Att det nämns i läroplanen lyftes fram och skyldigheten kring denna fråga och att 
dessa frågor skulle diskuteras och arbetas kring. Att synliggöra alla barn och låta 
dem ta plats nämndes också av flera av personalen.  

Att alla barn är lika mycket värda. De ska känna att de duger som de är. Att jag 
är viktig. Att det är nån som lyssnar på mig. Att dom har sin plats.(P8) 

Man måste acceptera alla människor som dom är.(P6) 

…alla är ju lika värda. Det går igen i allting alltså, att man har det med sig i allt 
man gör och allt man säger till barnen.(P7) 

Något som också ansågs angeläget i verksamheten var att arbeta med barnens 
förmåga att känna empati, öka deras förståelse och tolerans med varandra. Detta ville 
man förmedla till barnen på ett naturligt sätt. Det handlade till exempel om 
konflikthantering, att få barnen att förstå att de ingick i en grupp, att det var 
betydelsefullt att dela med sig och att inte de skulle bli för självcentrerade. 
Personalen som förebild lyftes också fram. Det ansågs vara viktigt att de behandlade 
varandra och barnen väl. Betydelse av ordet förlåt synliggjordes också i intervjuerna. 

Det behöver inte vara så att man har empati, det kan vara så att man behöver 
träna fram empati.(P1) 

…man måste bära med sig det som människa hela livet kan man väl säga. En 
värdegrund som bär… hela vägen.(P2) 

Grunden i det här arbetet är empati och värdegrunden. Ett sånt tänk alltså. Nej, 
men jag tycker att det genomsyrar hela dagen.(P7) 

De flesta av informanterna nämnde att de arbetade med ett särskilt 
värdegrundsmaterial som temaarbete. Detta arbete var i form av dockor, teater, sång 
och rollspel. I detta temaarbete synliggjordes alla värdegrundsfrågor och var ett 
arbetsmaterial var personalen väldigt nöjda med. På det sättet fick de in frågor som 
barns olikheter och allas lika värde på ett för barnen naturligt sätt. Det gjorde det 
också svårare att missa något väsentligt när man arbetade med ett färdigt material.  
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Och i det arbetet kommer det ju också in… det handlar ju om djur. /…/ Man är 
olika. Vi har ett djur som kommer utifrån, från ett annat land. Då får vi in det. 
(P5) 

Och det är ju ett stort värdegrundarbete i den. De ska ju tillsammans bygga en 
koja och det är inte alla som får vara med i det, men sen får alla vara med. Och 
vi har samma värde och vi har sånger om att vi är lika bra ändå.(P6) 

 

Både när det gäller arbetet med värdegrunden, normer och värden samt i övrig 
verksamhet ansågs läroplanen som central och något som upplevdes sittandes i 
ryggraden. 

Men det som står i läroplanen är ju sånt man hade jobbat efter även om det inte 
hade funnits en läroplan. Det hoppas man ju i alla fall. Och att det är så.(P7) 

Ja, vi tittar ju ofta i läroplanen när vi sitter och reflekterar/…/ Å den här den 
finns med, vi tittar i den och ser om vi följer den och det tycker vi att vi gör.(P5) 

 

5.2.2 Likabehandlingsplanen som ett verktyg i arbetet 
med normer och värden 

 

Personalen upplever att likabehandlingsplanen är ett bra verktyg, men att de på grund 
av barnens ringa ålder känner att de inte behöver ta hjälp av den så ofta i sitt arbete. 
På båda förskolorna togs likabehandlingsplanen upp och att den fanns placerad i 
hallen så att alla kunde ta del av informationen. Likabehandlingsplanen ansågs som 
väldigt betydelsefull och ett bra stöd när det gäller arbetet mot diskriminering, 
mobbing och annan kränkande behandling. Dock upplever några av informanterna att 
den är för inriktad mot skolan och svår att applicera i förskolan. 
Likabehandlingsplanen revideras varje år tillsammans med rektor. Några av 
personalen menade att det var viktigt att alltid hålla likabehandlingsplanen aktuell för 
sig. 

Och den finns också alltid med i bakhuvudet när man tänker. Och det är bra tror 
jag att vi läser upp den ofta. Och den hänger ju också ute så att föräldrar kan läsa 
den.(P6) 

Man ska inte bara säga att man har en likabehandlingsplan, men vad innebär det 
att ha en likabehandlingsplan då?(P4) 

Tyvärr är likabehandlingsplanen väldigt skolinriktad tycker jag och i den står det 
till exempel eleverna.(P1) 

Jag tycker att det är något som alla pedagoger bör läsa åtminstone två gånger om 
året och då gå igenom och diskutera… eh… och utvärdera den med sig själv och 
sin grupp egentligen.(P1) 

Personalen talade också om värdet av att ha en likabehandlingsplan när det gällde 
deras värderingar, handlingar och arbetet med barnen. Informanterna menade att det 
var viktigt att barnen lärde sig att vara snälla mot varandra och att man i arbetet med 
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detta kunde använda likabehandlingsplanen som en bas. Dessa värderingar skulle 
också gälla de vuxna. 

Barn ska veta att så här uppför man sig och det är likadant med oss vuxna hur vi 
uppför oss./…/ Vi ska också respektera barnen och det ska finnas en ömsesidig 
respekt från både barn och till vuxen.(P4) 

… som jag sa att genom hela dagen ska barnet känna att jag syns, jag får höras, 
jag får lyssna till andra. Jag får lära mig det sociala spelet.(P8) 

Jo, att vi måste behandla alla lika då och se till att de behandlar varann… 
likvärdigt och så att ingen blir utstött å eller mobbad eller så.(P2) 

 

5.2.3 Pedagogen som förmedlare av normer och värden  
 

Personalen menade att de hade en viktig roll när det gällde att förmedla värden till 
barnen. Flera tyckte att den tid barnen var på förskolan var mycket betydelsefull 
därför att då grundlades de värden som de ansåg vara viktiga att ha med sig ut i livet. 
Som personal var det centralt att vara en förebild för barnen och att barnen alltid 
skulle behandlas respektfullt. Några menade att det förhållningssätt de hade 
gentemot barnen avspeglades i barngruppen och därför var det extra angeläget att 
som personal föregå med gott exempel.  

Det du ska lära dina barn på förskolan måste du utstråla själv. Det måste komma 
från dig själv, du kan inte bara säga en sak till ett barn. Du måste mena det du 
säger och visa det du säger. Förklara hur du säger och verkligen inte bara en 
gång, utan en miljon gånger kanske.(P4) 

Och vi har samma värde och vi har sånger som vi sjunger om att vi är lika bra 
ändå. Det vill jag förmedla till barnen… /…/ Och du är lika bra hur du än är så 
att säga. Men sen handlar det där ju om, du får inte göra dumma saker för det. 
Det är ju det vi ska lära barnen. Du får inte gör en dum sak, men du är inte 
dum.(P6) 

Den här tiden tycker jag är superviktig för barnen i förskolan, att de ska bygga 
upp sin egen identitet och självkänsla. Det tycker jag är superviktigt så att de 
klarar livets hårda dagar. (P6) 

Informanterna beskrev vilka värden de önskade att barnen skulle få med sig från 
förskolan. Framförallt nämndes att alla skulle känna att de var lika mycket värda som 
andra, vem de än var och hur de än var. Det var viktigt att visa empati för varandra 
och att de skulle behandla varandra väl. Deras identitet och självkänsla ansågs också 
angeläget att stärka. Barn i yngre åldrar betraktades av personalen vara mildare 
inställda mot varandra. Tiden efter barnen börjat skolan ansågs tuffare. 

Att man är bra oavsett… att man försöker stärka dom, att dom duger på nåt vis. 
Att dom ska känna sig trygga och tycka att dom gör nåt bra. Det är väl det 
viktigaste.(P7) 

Just självkänsla, att jag är bra som jag är. Och att alla är olika. För i dagens 
samhälle ska alla va… Du ska se ut på ett visst sätt och du ska vara på ett visst 
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sätt. Att de får känna från förskolan i alla fall att man stärker deras självkänsla. 
Att jag är bra som jag är, att jag duger.(P8) 

… att genom hela dagen ska barnet känna att jag syns, jag får höras, jag får 
lyssna till andra, jag får lära mig det sociala spelet. För det är det viktigaste, är de 
inte trygga och inte kan va bland andra, då är det svårt att lära sig saker 
också.(P8) 

Några av informanterna uttryckte att barn som tog mycket plats behövde dämpas för 
att andra barn skulle få mer utrymme. Barnen på förskolan behövde påverkas för att 
fungera i ett socialt samspel. 

Det finns ju alltid barn som tar för sig mer än andra, men att vi ser dom som är 
tysta och försiktigare. Sen kan inte alla stå i fronten och va liksom ledartypen för 
så fungerar det inte i livet. Men att man inte bara låter en få bestämma och styra 
hela tiden.(P3) 

Man får ta hänsyn till varandra. Och en del pratar mer än andra, då får man 
dämpa dom och höja dom som inte pratar. (P8) 

Ja, det är klart att vi försöker påvisa för dom att det finns andra än dom själva. 
Det är inte bara jag, jag, jag hela tiden.(P7) 

 

5.3 Normkritiskt förhållningssätt  
 

De flesta av personalen uppgav att de hade ett normkritiskt förhållningssätt. Samtliga 
tyckte att begreppet normkritik var svårt att definiera. De nämnde även att det var 
viktigt att vara medveten om de normer som finns i samhället och i verksamheten. 
Det fanns även en medvetenhet om att normer förändras över tid.  

…det är inte samma normer som det var för kanske 20 år tillbaka. Barnen har 
förändrats på 20 år. Dom är barn av sin tid nu det kan jag tydligt se. /…/ Viktigt 
att veta att normer förändras över tid. (P2)  

Normkritisk, det tycker jag att man ska vara i så fall. Det finns många sätt att 
leva på, olika familjer, men det är ingen som säger att det eller det är bättre än 
något annat egentligen. (P6) 

De flesta av personalen nämnde ett arbetsmaterial där normkritiska frågeställningar 
finns med. Samtliga av de tillfrågade använde detta material. När frågor om till 
exempel regnbågsfamiljer och etnicitet kom upp valde en del av informanterna att 
diskutera detta med barnen på förskolan. 

För det man inte är kritisk mot kan man ju aldrig göra bättre, eller? Man bör 
vända och vrida på saker och ting. Så ska man väl känna med all kritik och alla 
normer genomsyrar ju hela verksamheten.(P4) 

Vi läser ju sagor varje dag för barnen, då kan det ju stå saker. /…/ Det kan ju 
vara två pappor eller två mammor som har barn och vi pratar då med barnen. 
(P6) 
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Jag tror att det är väldigt naturligt för alla barn att alla är olika. Barn har 
glasögon, det är inget konstigt. Det är ingen som retar nån för att dom har 
glasögon. Aldrig hört nånting inne hos oss.(P7) 

En av informanterna beskrev i sina svar att det är positivt för både personal och 
verksamheten att få konstruktiv kritik. Hon menade att det behövdes röster utifrån 
för att undvika att deras arbete hamnade i en slentrian. Det ansågs även som positivt 
att studiens intervjufrågor ställdes för att väcka eftertanke hos informanterna. Flera 
av personalen ansågs sig vara duktiga på att ta tillvara på föräldrars och nyanställdas 
åsikter för att kunna ha ett normkritiskt arbetssätt. 

Ofta får vi ju utgå från det föräldrarna tycker eller något som de säger. Hjälp, det 
har vi inte tänkt på här. Vad bra att du sa det så vi kan så vi kan försöka ändra på 
det. För att göra saker och ting bättre. Så visst ska man vara kritisk mot sina egna 
normer ibland för att kunna uppdatera dom. Det är nog inte alla som är det 
tyvärr, men jag tror att vi är duktiga här på att vara det. /…/ En del pedagoger 
tänker säkert, gör vi fel här. Jag hoppas att vi tänker. Men gud så har jag inte 
tänkt, nu måste vi sätta oss ner och diskutera. Ibland kan det bara behövas 
smälta. Ibland kan det bara behövas tänka till lite och sen att vi pratar. Tror att 
det spelar roll hur man är som person också, det är inte alla som kan ta kritik. 
Det är väl ingen som blir glad, men man får tänka vad bra att du sa det. Det kan 
vara väldigt bra med kritik. (P4)  
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras det kring metoden samt de resultat som framkommit vid 
intervjuerna. 

6.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen tas frågor upp som rör studiens reliabilitet och validitet. 

 

Den metod som valdes var öppna kvalitativa intervjuer då detta ansågs vara bästa 
sättet att få svar på papportens  frågeställningar.  Vid öppna kvalitativa intervjuer får 
informanterna möjlighet att beskriva sina egna åsikter och ställningstaganden. När 
personer intervjuas för ett sådant ändamål som forskning finns en risk att de väljer att 
svara på ett sätt som förväntas av dem i det sammanhang de befinner sig, alltså på ett 
politiskt korrekt sätt. Vid intervjuerna kom ofta upp begrepp som finns att hämta 
inom förskolevärlden och i olika styrdokument, vilket kan göra att en osäkerhet kring 
om det är deras egna åsikter växt fram. Det får anses som att informanterna svarat 
utifrån att de har reflekterat över dessa frågor tidigare och att det är deras egna svar. 
En alternativ metod kunde varit enkäter för att personalen skulle få vara anonyma 
och att det då kunde kommit andra svar, men det ansågs mer värdefullt med 
kvalitativa intervjuer då de tillfrågade kunde utveckla svaren på ett annat sätt än vid 
enkäter.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Härunder diskuteras normalitet och barns olikheter, personalens syn på normer och 
värden samt normkritiskt förhållningssätt. 

 

6.2.1 Normalitet och barnens olikheter 
 

”Det finns en strävan efter ett individuellt barn, som inte är för individuellt och som 
är individuell på rätt sätt, d.v.s. ett socialt barn som är individuellt kollektiv” 
(Markström, 2005, sid 209). 

Palla (2011) skriver att i förskolan finns det ett visst utrymme för barn att vara olika 
så länge de håller sig inom vissa ramar. I vårt resultat har framkommit skilda 
uppfattningar kring detta. Några ansåg att det var negativt för barnen att det fanns en 
mall de skulle ingå i och om de som personal hade vissa normalitetsramar kunde det 
göra att de såg på barnen med andra ögon, vilket gjorde att vissa barn föll utanför 
ramen. Det är en konflikt för personalen att barnen på förskolan ska få vara sin egen 
samtidigt som de samma barnen måste kunna ingå i en grupp och då behöver formas 
efter de regler och mönster som finns på förskolan. Det är alltså lika viktigt för 
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personalen att barnet ska få vara sig själv med de olikheter och individuella 
egenskaper de besitter som att barnet formas in i en gruppgemenskap med de 
egenskaper som då krävs hos detta. Är det egentligen möjligt? Barngruppen behöver 
fungera för att barnen inte ska vållas någon skada. Det finns här ett stort behov av 
kontroll. Finns då egentligen utrymme för de individuella skillnaderna som barnen 
har? Det kan också finnas konflikter inom en personalgrupp. Några tycker att något 
är okej, medan någon annan inte tycker det. På förskolan finns också ett 
fostransuppdrag. Personalen ska tillsammans med föräldrar och andra nära vuxna 
forma barnen till goda medborgare. Vad som i ett samhälle är en god medborgare 
varierar mycket och hur denna ser ut påverkas av olika normer som finns i samhället 
och på förskolan. 

Markström (2005) resonerar kring att det är viktigt att lyfta upp framförallt barnens 
positiva sidor, att normalramen och vad som är accepterat bör vara en flyttbar gräns. 
Informanterna menade att det barnen var bra på kunde användas som en styrka som 
gruppen kunde ta del av, till exempel om ett barn var bra på att leka, kunde detta 
barn guida ett barn som inte var lika bra på det och hjälpa detta barn att utvecklas. 
Informanterna var generellt kritiska till synen på vad som kan bedömas som normalt 
och olikt och någon frågade sig vem som bestämmer vem som är annorlunda. Ett 
barn som i förskolan uppfattas som annorlunda kan utanför dessa väggar anses vara 
som vilket annat barn som helst. Det går att ana i vårt resultat att det är så att barn 
bör vara på ett visst sätt och framförallt inte ta för mycket utrymme. Det diskuterades 
bland personalen att vissa barn behövde hållas tillbaka till förmån för andra mer 
tillbakadragna barn. Barn på förskolan behöver vara socialt begåvade för att passa in 
i de ramar som trots allt finns.  

Under arbetets gång har frågor väckts angående barns olikheter kontra 
förskolepersonalens syn på barns olikheter och normalitet. Det finns ett mål bland 
personalen att barnen ska få vara olika, ändå är det viktigt att barnen passar in på 
förskolan. Det är essentiellt att vara medveten om detta som personal. När det gäller 
normalitet och vem som är olik finns det anledning att fundera på vem som har 
tolkningsföreträde.  

 

6.2.2 Personalens syn på normer och värden 
 

På samma sätt som Markström (2005) beskriver att förskolan är en 
normaliseringspraktik där barn ska formas till sociala individer som ska klara sig i 
skolan och senare i livet diskuteras det bland informanterna att barnen på förskolan 
bör lära sig att anpassa sig till varandra, då de ingår i ett gruppsammanhang. Det var 
bra om de inte var för jagfokuserade uttryckte en informant. Samtidigt talades det om 
vid intervjuerna att det var viktigt att synliggöra barnen och att de fick ta plats. Det 
var viktigt att arbeta med barnens förmåga att känna empati och förståelse med 
varandra. Att öka deras tolerans för varandras olika sidor var också viktigt. 
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Markström (2005) skriver att förskolan och dess intressen och traditioner är påverkad 
av ideologier, politiska ambitioner om såväl familjen, barnet och samhället i stort. 
Personalen som intervjuades var olika kunniga om vad som stod i läroplanen och i 
likabehandlingsplanen. Utifrån de svar vi har fått från de olika informanterna finns 
det ett samband mellan detta och de svar vi fått angående normer och värden och 
barns olikheter. Är en informant väl insatt i vad som står i läroplanen har dennes svar 
också varit mer uttömmande när det gäller dessa andra områden. De begrepp som 
finns i likabehandlingsplanen och läroplanen återfinns också ofta i intervjuerna. 
Precis som Eek- Karlsson (2012) skriver menar personalen att de använder 
styrdokumenten som ett rättesnöre och de beskriver hur de arbetar mot detta 
rättesnöre. Eek- Karlsson beskriver hur lärare hon mött tror att de flesta lärare tolkar 
läroplanen på liknande sätt, så är det dock inte i verkligheten. Detta har också 
framkommit i vårt resultat. Personalen har ganska vitt skiljda åsikter om vad som är 
inom ramen för normer och värden, hur det ska tolkas utifrån läroplanen, men också 
hur det ska arbetas kring dessa frågor.  

Nordenmark & Rosén (2008) skriver att begreppet likabehandling kan missförstås 
som att alla barn ska behandlas likadant. I stället handlar det om att barn ska ha lika 
villkor. I våra intervjuer framkom det från en informant en tanke om att det vore 
enklare i deras arbete om alla barnen kunde behandlas lika. Nordenmark & Rosén 
(2008) skriver att det ställs krav på att personalen i verksamheten har en bred 
kunskap om vad som krävs för att främja lika villkor för barnen. Det ställer även 
krav på att personalen har en insikt i begreppen makt och normer. Likabehandling 
kan vara en bra grund även i det förebyggande arbetet när det gäller diskriminering 
och annan kränkande behandling i verksamheten. Det förebyggande arbetet kan ge 
sig till känna genom att personalen har ett normkritiskt synsätt menar de. Flera av de 
tillfrågade informanterna menade att de försökte vara medvetna om hur de förhöll sig 
till frågor kring normer och värden. Personalen beskrev hur bra det var med 
likabehandlingsplanen, men samtidigt var en del av de tillfrågade inte särskilt insatta 
i den. Det var några som menade att likabehandlingsplanen framförallt används då 
det var bekymmer på olika sätt och de föreföll inte medvetna om att denna plan 
kunde användas som ett verktyg för ett förebyggande arbete mot diskriminering.  

På samma sätt som Enö (2005) beskriver menar också de intervjuade att det är viktigt 
att acceptera barnen som de är, att ge dem bekräftelse, respekt och trygghet för att de 
skulle få möjlighet att växa. Atmosfären runtomkring barnen ska vara tillåtande och 
alla ska behandlas lika utifrån etnicitet, utseende och andra olikheter som kan finnas i 
en barngrupp. Att förhålla sig kärleksfullt till barnen är mycket angeläget för att det 
då skapas goda förutsättningar till inhämtande av kunskap. 

Ronström, Runfors och Wahlström (1995) och Runfors (2003) skriver att det är 
betydelsefullt för personal på förskolan att det finns en kulturell likhet mellan 
barnen. Det är angeläget att barnen formas in i den svenska kulturen då det annars 
finns det risk att gemenskapen mellan barnen blir sämre. Personalen söker det som 
förenar barnen och då blir det som regel den svenska kulturella kontext de vistas i. 
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Även bland informanterna kunde skönjas en liknande syn, då det inte någon gång 
under intervjuerna diskuterades att personalen arbetade med de kulturella bakgrunder 
barnen hade utom då de arbetade med ett särskilt arbetsmaterial som nämndes. Där 
pratades det om olikheter och det nämndes att man kunde komma från olika länder. 
Det diskuterades inte kring att förskolemiljön på något sätt var anpassad efter 
barnens kulturella bakgrunder, att det fanns böcker på andra språk, kuddar eller 
tavlor från andra länder eller andra kulturella uttryck. 

Att vara en förebild var något som flera av den tillfrågade personalen tryckte på som 
en viktig del i arbetet. De menade att de själva som ”fröknar” borde vara en förebild 
för barnet i sitt bemötande om det så gällde andra vuxna som barn. På detta vis ville 
de ge barnen en tydlig bild av personalens förväntningar på deras bemötande. 
Vygotskij (1978) skriver att den mest betydelsefulla delen i ett barns lärande är det 
lärandet som sker i samspel med andra. Då de vuxna kan betraktas som kompetenta 
aktörer i barnets utveckling bör de fungera som vägvisare där de även uppmuntrar 
barnets utveckling i den sociala samvaron menar Vygotskij. Under intervjuerna 
framkom det att personalen nästan dagligen arbetade med konflikthantering och 
värdegrundsfrågor. Det var också viktigt menade informanterna att särskilja 
begreppen att vara dum och att göra något dumt. Det var inte okej att göra dumma 
saker, men det betydde inte att barnet var dumt. Hundeide (2010) beskriver att vuxna 
ofta gör händelser i samvaro med barnet för att få det att lära sig att göra bra saker 
var att bekräfta barnet när det gjorde bra saker. Informanterna menade att de hade en 
medveten bekräftande pedagogik. De arbetade med arbetsmaterial som skapade 
förutsättningar för medvetenhet. Enö (2005) beskriver tvärtemot att det finns en icke- 
bekräftande kultur på förskolan, som styrs av de normer som finns i vår kulturella 
kontext. Då personalen saknar bekräftelse utifrån det arbete de utför, finns en risk för 
att det återspeglar sig i pedagogiken på förskolan. 

  

6.2.3 Normkritiskt förhållningssätt 
 

På liknande sätt som Eek- Karlsson och Elmeroth (2012) och Nordenmark och Rosén 
(2008) beskriver att det i arbetet på förskolan är en förutsättning att det finns en 
normmedvetenhet om det ska vara möjligt att se och reflektera över frågor som rör 
likabehandling och särbehandling, menade de flesta av den tillfrågade personalen 
både att de hade haft möjlighet och att de tagit sig tid till att fundera kring dessa 
ämnen. Det är nödvändigt att det förs diskussioner och arbete med handlingsplaner, 
menar Eek- Karlsson och Elmeroth vidare. Personalen på förskolorna tyckte att det 
var svårt att beskriva begreppet normkritik, men flera menade att de hade 
förhoppningar om att de arbetade normkritiskt. Några av informanterna beskrev hur 
viktigt det var att kunna ta kritik och att de med hjälp av intervjufrågorna blivit 
påminda om vikten av att reflektera över normer och barns olikheter. Det menade 
också att det fanns de som hade svårare att hantera kritik bland personal. 
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Nordenmark och Rosén (2008) beskriver vikten av att våga värdera, observera och 
kritisera varandras arbete för att komma ifrån stereotypa uttalanden och 
nedvärderande handlingar och normer som förekommer i verksamheten. 

Det är betydelsefullt och nödvändigt att diskussioner kring dessa frågor fortsätter på 
förskolorna runt om i landet. Kommunerna och rektorerna bör arbeta organiserat och 
reflekterande kring frågor om normer och normkritisk hållning. Det måste finnas tid 
och möjlighet för personalen att diskutera och reflektera över detta både på 
planeringstid och på studiedagar. 

 

6.2.4 Sammanfattning 
 

För att ha ett normkritiskt förhållningssätt är det betydelsefullt att vara kunnig om de 
normer som styr i den kulturella kontext man lever i. Den tillfrågade personalen på 
de två förskolorna var förhållandevis medvetna och reflekterande när det gällde deras 
verksamheter. De menade att en central fråga på förskolan när det gällde normer och 
värden var alla barns lika värde och att alla hade rätt att vara den de är. Istället för att 
kritisera barnen för deras tillkortakommanden skulle barnen lyftas och få sina 
företräden uppmärksammade. Läroplanens betydelse var tydlig och de som var mest 
bevandrade i den var också de som uppfattades som mest medvetna om hur de skulle 
arbeta med normer och värden. Personalen var inte en homogen grupp i sina 
uppfattningar. Ibland framkom åsikter som gick stick i stäv med talet om att alla barn 
har rätt att vara den de är. Till exempel menade några att pratiga barn som tar mycket 
plats bör hållas tillbaka till förmån för de mer tillbakadragna barnen.  

Vidare menade personalen att normbegreppet och vad som kan tolkas som normalt 
var något som kunde problematisera deras arbete och deras inställning till barnen. 
Vem som är normal är en uppfattning som blir mer och mer otydlig menade de. 
Eftersom alla är olika kan man använda barnens olikheter i verksamheten på ett 
positivt sätt. Dessa olikheter var berikande för verksamheten. För att förenkla arbetet 
kring barns olikheter och normer och värden användes olika arbetsmaterial. Att 
arbeta kring frågor som empati och att alla har samma värde ansågs mycket 
betydelsefullt.  

6.3 Vidare forskning 
 

En utvecklingsmöjlighet är att utgå från resultatet för att se närmare på andra frågor 
såsom till exempel diskrimineringsgrunderna och hur dessa uppfattas av personal och 
synen på olikheter utifrån någon av de aspekterna. 
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Bilaga 1 
 
Följebrev till informanter 
 
Hej! 
 
Vi heter Maria Blomquist och Moa Jörneklint Finvåg. Vi går sista terminen på 
lärarprogrammet med inriktning förskola. Vi studerar på Linnéuniversitetet i Kalmar, 
men läser på distans här i Oskarshamn.  
 
Vi håller just nu på med vårt examensarbete och skulle vilja intervjua er. Syftet med 
vårt examensarbete är att ta reda på pedagogers syn på normalitet, normer och värden 
och barns olikheter. Intervjun uppskattas att ta max 45 minuter. Denna intervju är 
frivillig och kan närsomhelst avbrytas. Intervjuerna kommer att spelas in och allt 
intervjumaterial kommer att hanteras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. 
Dessa innebär att dina uppgifter kommer att vara helt anonyma och ni har rätt att läsa 
det som skrivs innan det publiceras. Vill du läsa mer om de forskningsetiska krav 
Vetenskapsrådet har och som vi är ålagda att följa kan du söka på: 
http://www.cm.se/webshop_vr/pdfer/H0014.pdf. 
 
Om du har några frågor angående examensarbetet eller intervjun kontakta oss gärna.  
 
Vänligen 
 
Maria Blomquist och Moa J Finvåg 
 
 
 
Maria Blomquist xxx-xxxxxxx xxxxxx@student.lnu.se 
Moa J Finvåg  xxx-xxxxxxx xxxxxx@student.lnu.se  
 
 
  
 
 

 

 

 

 

http://www.cm.se/webshop_vr/pdfer/H0014.pdf
mailto:xxxxxx@student.lnu.se
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor till pedagogerna 

 

Bakgrund 

Vad är din profession? 

Hur länge har du arbetat inom förskola eller skola? 

Vilken ålder är det på barnen du arbetar med?  

Hur stor är förskolan? 

 

Barns olikheter 

Hur tänker du kring barns olikheter i förskolan? 
Hur använder du/ni barnens olikheter i den pedagogiska verksamheten?  

 
Normer och värden 
 
Hur förhåller ni er till förskolans värdegrund?  
Hur kommer förskolans värdegrund till uttryck i er undervisning?  
Hur tänker du kring användandet av läroplanen i arbetet med normer och värden? 
Hur tänker du kring användandet av likabehandlingsplanen i arbetet med normer och 
värden? 
Vilken del är viktigast? 
Är någon del är mindre viktig? 
Vilka normer och värden vill du förmedla till barnen?  
Vilka normer och värden förmedlar du till barnen? 

Hur definierar du begreppet normkritik? 

Hur arbetar ni normkritiskt? 

 

Avslutning  

Fråga om det går bra att återkomma om något är oklart?  

Fråga om informanten är intresserad av att få länk till uppsatsen när den är färdig. 

Är det något mer du vill berätta? Något jag glömt att fråga?  

Hur har du upplevt intervjun? 


