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Sammanfattning 
I denna studie undersöker vi pedagogers normkritiska arbete tillsammans med barnen i förskolan. Vårt 
syfte har varit att undersöka pedagogernas erfarenheter av att arbeta med normkritisk pedagogik 
tillsammans med barnen, samt vilka medierande redskap de använder i detta arbete. För att samla in 
data till studien har vi valt att intervjua sex pedagoger som aktivt arbetar ur ett normkritiskt perspektiv 
i förskolan. Vi har genomfört två fokusgruppintervjuer och en intervju via e-post. Studiens resultat 
visar att pedagogerna främst använder sig av språkliga interaktioner som samtal och dialog för att 
tillsammans med barnen arbeta normkritiskt, och att språk således är ett viktigt medierande redskap i 
detta arbete. Det visas dessutom att fysiska redskap som böcker och bilder även är medierande redskap 
som synliggör olikheter och används för att reflektera kring normer. Slutsatser i studien är att 
pedagogerna både använder sig av språkliga interaktioner såsom samtal och dialog som metod, samt 
även medierande språkliga och fysiska redskap som hjälpmedel för att tillsammans med barnen arbeta 
normkritiskt. 
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Förord 
Redan under utbildningen blev vi intresserade av normkritisk pedagogik som arbetsredskap för att 
motverka diskriminering och kränkande behandling i förskolan. När vi bestämde oss för att skriva om 
detta ämne började vi att läsa olika litteratur och forskning kring det. Det som vi tyckte var mest 
spännande att undersöka var hur pedagogerna i praktiken arbetar med normkritisk pedagogik 
tillsammans med barnen. Eftersom det inte finns mycket forskning kring det här ämnet kände vi att det 
vore viktigt att själva forska kring det för att på så sätt kunna bidra med kunskap för både oss själva 
och andra läsare. Vi har lärt oss mycket av denna studie och kommer definitivt att ha nytta av det till 
vår framtida roll som förskollärare. Vi känner dessutom att vi även kommer att kunna dela den 
kunskap som vi har fått med våra framtida kollegor. 

Vi vill tacka vår handledare Linnea Bodén som har stöttat oss och varit till stor hjälp under uppsatsens 
genomförande, och även våra medstudenter som gett oss goda råd. Vi vill dessutom tacka alla 
pedagoger som har deltagit i studien som gett oss möjligheten att slutföra denna uppsats samt 
inspirerat oss i hur man kan arbeta normkritiskt i förskolan tillsammans med barnen. Slutligen vill vi 
även tacka förskolecheferna som har hjälpt oss att ordna fokusgruppintervjuerna. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har gjort det mesta tillsammans. Efter det att vi hade valt ämnet till uppsatsen började vi först själva 
läsa litteraturen kring ämnet för att sedan reflektera tillsammans över vilket syfte och frågeställningar 
vi ville ha i uppsatsen, som vi formulerade tillsammans. Vi har alltid arbetat tillsammans i början av 
varje avsnitt för att tillsammans reflektera omkring vad vi ansett viktigt att lyfta upp. Vi har sedan 
delat på litteratur som skulle läsas för att genomföra varje avsnitt och skrivit lite själva. Sedan har vi 
alltid kommenterat varandras texter och tillsammans gått igenom alla kommentarer. Vi har 
tillsammans reflekterat och valt den teori och den metod som vi ansett passade bättre till vår 
undersökning. Vi valde att genomföra fokusgruppintervjuer, där vi båda var närvarande och aktiva. Vi 
valde även att tillsammans lyssna på de ljudinspelade intervjuerna, där vi båda skrev för hand vad 
pedagogerna berättade under fokusgruppintervjuerna. Vi använde oss även av en intervju via e-post 
som vi tillsammans läste igenom och reflekterade över. Därefter bearbetade vi tillsammans empirin 
samt reflekterade kring resultat och analys. Vi har som vi redan skrivit gjort det mesta av uppsatsen 
tillsammans, men också valt att dela upp uppsatsen för att på bästa sättet göra det så smidigt som 
möjligt och för att underlätta arbetet. Då vi har delat upp vissa avsnitt av uppsatsen har vi även bytt 
dessa med varandra för att kunna lägga till, kommentera eller komplettera dem och på så sätt har vi 
blivit bekanta med alla delar i uppsatsen. Vi bytte även avsnitten med varandra för att på så sätt kunna 
bidra med något i alla delarna, vilket kan ses som att vi har gjort hela uppsatsen tillsammans. Vi tycker 
att samarbetet har fungerat mycket bra och att det har varit givande att ha fått arbeta tillsammans, då vi 
hela tiden har reflekterat och stöttat varandra. Det har funnits tillfällen där vi till och med bytt 
varandras delar för att få ”nya” tankesätt, eller träffats för att reflektera, gå igenom och/eller göra dem 
tillsammans, vilket har fungerat bra. Att skriva tillsammans med någon är något som vi verkligen 
rekommenderar eftersom det öppnar nya sätt att se och tänka vilket kan vara en fördel om man till 
exempel fastnar i någon del, som det hände oss. 
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Inledning 
Under våra praktikperioder på förskolan har vi upplevt obekväma situationer där barn har blivit 
kränkta eller diskriminerade. Inför dessa situationer har vi ibland känt oss maktlösa på grund av att 
vissa normer har varit så starkt förankrade att det har varit svårt att synliggöra att situationen påvisade 
någon form av diskriminering. Att ha varit med om sådana situationer har varit tufft, och vi har tänkt 
mycket på hur vi i framtiden som förskollärare bör handskas med dessa situationer. Vår önskan som 
framtida förskollärare är att förhindra diskriminering och kränkande behandling på förskolan, och att 
dessutom få alla barn i förskolan att både känna sig trygga och välkomna oavsett vem de är. När vi 
läste om normkritisk pedagogik under vår utbildning blev vi således mycket intresserade av detta 
pedagogiska förhållningssätt som arbetsredskap för likabehandling. Vi kände dock att vi hade fått 
teoretisk kunskap om vad normkritisk pedagogik handlar om, men inte så mycket om hur man 
praktiskt arbetar normkritiskt på förskolan. Det är därför vi har varit intresserade av att göra vår studie 
kring detta ämne. 

Forskning visar hur vissa normer skapar kategoriseringar och maktobalanser, och hur detta kan leda 
till att man utsätts för diskriminering och kränkande behandling (Bailey 2015; Lee 2010). I förskolans 
läroplan står det att ”verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadsätt” och 
att ”inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling” (Skolverket 2016, s. 4). I svenska förskolor har det sedan 1990-talet 
varit vanligt att arbeta för jämställdhet utifrån ett genuspedagogiskt arbetssätt. Det pedagogiska arbetet 
för jämställdhet har dock fått kritik för att det främst fokuserar på kön samt för att den ”ofta 
vidmakthåller eller skapar andra/nya normer som sällan uppmärksammas” (Dolk 2011, ss. 61-62). 
Normkritisk pedagogik inspireras av ett intersektionellt perspektiv (Dolk 2011, s. 60). Ett 
intersektionellt perspektiv innebär att man ifrågasätter normer kring bland annat kön, sexualitet, 
etnicitet, funktionsförmåga och klass (Bromseth & Darj 2010, s. 13). Normkritisk pedagogik innebär 
således ett likabehandlingsarbete som omfattar alla diskrimineringsgrunder, och mer, och innefattar ett 
arbetssätt som handlar om att synliggöra och utmana olika normer som skapar makt och hierarkier, 
med syfte att motverka diskriminering och kränkande behandling (Bromseth & Darj 2010, s. 13; 
Skolverket 2009, s. 13). Inom den normkritiska pedagogiken riktas kritik mot att ”genuspedagogik i 
hög utsträckning blivit något som görs på barn snarare än tillsammans med barn” (Dolk 2011, s. 62, 
kursivering i original). 

Dolk (2011, s. 62) lyfter fram att forskning om normkritisk pedagogik i förskolan i Sverige är 
begränsad, och därför anser vi att det är extra viktigt att forska vidare kring detta ämne. Skolverkets 
rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om 
diskriminering och trakasserier poängterar att det inom den normkritiska pedagogiken är det viktigt 
att pedagogerna, tillsammans med barn, reflekterar kring vilka normer som förekommer i 
verksamheterna och som kan bli diskriminerande (Skolverket 2009, s. 99). Forskning visar dessutom 
att barnen tillsammans med vuxna kan lära sig att känna igen tecken på orättvis diskriminering mot 
förtryckta grupper (Hawkins 2014; Short & Carrington 1991). Därför har vi valt att fokusera vår studie 
kring hur pedagogerna tillsammans med barnen arbetar ur ett normkritiskt perspektiv. För att samla in 
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empiri till denna studie har vi intervjuat sex pedagoger som aktivt arbetar med normkritisk pedagogik i 
förskolan för att få fram empirisk material. Vi har genomfört två fokusgruppintervjuer och en intervju 
via e-post. Resultat som vi presenterar i studien är således inhämtat från de tre intervjuerna som vi har 
genomfört. Vi har sedan analyserat dessa resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med hjälp av 
tillhörande begrepp.  

Vi kommer i nästa avsnitt att redogöra för vad normkritisk pedagogik handlar om samt lyfta fram 
forskning om hur normer relateras till makt och diskriminering. Vi presenterar dessutom forskning om 
normer och undervisning i avsnittet därpå. Efter det presenterar vi syftet med denna studie samt vilka 
frågeställningar vi kommer att undersöka. Vi förklarar sedan vilken teori vi har valt att utgå ifrån i 
studien, och redogör för de begrepp vi har valt att fokusera för att analysera studiens resultat. Därefter 
berättar vi om metoden vi har valt för att samla in empiri till studien, samt vilka forskningsetiska 
övervägande som vi har haft innan, under och efter genomförande av intervjuerna. Slutligen 
presenterar vi resultat och analys i vår studie, samt avslutar vår studie med en diskussion där vi lyfter 
upp resultat som vi även kopplar till tidigare forskning. 

Bakgrund 
Normer definieras av Salmson och Ivarsson (2015, s. 23) som ”outtalade regler som påverkar hur och 
vad vi gör, tänker eller förväntas göra samt påverkar vad som ger status och makt”. I detta avsnitt 
kommer vi att redogöra för vad arbetet med normkritisk pedagogik innebär. Vi kommer därefter att 
presentera forskning som visar en koppling mellan normer och makt samt mellan normer, makt och 
delaktighet. Först lyfter vi upp forskning om hur normer skapar kategorier och maktobalanser och hur 
detta leder till diskriminering (Bailey 2015; Lee 2010). Därefter presenterar vi forskning som lyfter 
upp att det ibland är svårt att synliggöra normer och maktrelationer som finns inom förskolans 
verksamhet, och att dessa ofta blir synliga när barnen motsätter sig dem (Dolk 2013). 

Normkritisk pedagogik 
Normkritisk pedagogik inspireras bland annat av queerteorin, intersektionalitet och andra riktningar 
inom den kritiska pedagogiken (Dolk 2011, s. 60; Bromseth & Darj 2010, s. 12). Inom queerteorin har 
man som utgångspunkt att ifrågasätta, utmana och förändra olika normer kring sexualitet och genus 
(Sörensdotter 2010, s. 135). Queerpedagogiken började spridas och utvecklas, där man även öppnade 
upp för andra kategorier förutom köns- och sexualitetsnormer (Bromseth & Darj 2010, s. 13). 
Perspektivet utvidgades till att även inkludera kategorier såsom etnicitet, klass, funktionsförmåga och 
ålder (Sörensdotter 2010, s. 135). Detta blev då ett intersektionellt perspektiv med ett normbrytande 
arbetssätt, där man öppnade upp för ett kritiskt tänkande mot flera normer (Bromseth & Darj 2010, s. 
13; Sörensdotter 2010, s. 135). Detta innebär att kategorierna inte uppfattades för färdigdefinierade 
utan att de var öppna och utmanades, och genom detta synliggjorde man för olika osynliggörande, 
diskrimineringar och även stereotypiseringar som var förekommande (Sörensdotter 2010, s. 135).  

Begreppet normkritisk pedagogik skapades av Bromseth och Darj (2010, s. 13), som en bättre 
beskrivning av arbetet med den intersektionella maktkritiska pedagogiken. Normkritisk pedagogik har 
varit ett arbetsredskap som använts för att synliggöra ”hur olika normer samverkar och skapar 
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maktobalanser inom olika pedagogiska praktiker, samt hur man kan utmana dessa normer” (Bromseth 
& Darj 2010, s. 13). Att man arbetar med att vidga normer innebär att alla individer ska få vara olika 
utan att hamna i annorlundaskap eller blir sämre behandlad för att man exempelvis inte följer normen 
(Salmson & Ivarsson 2015, s. 24). Det handlar inte om att acceptera och tolerera minoriteterna eller 
personerna som anses vara utöver ”normen”, vilket kännetecknas i toleranspedagogiken, utan att det 
istället handlar om att ifrågasätta det som anses vara självklart (Salmson & Ivarsson 2015, s. 28). 
Salmson och Ivarsson (2015, ss. 24-25) lyfter även upp att tanken med att vidga normer inte är att 
personer som vill följa normen inte ska få göra det. Tanken är istället att få bort alla de negativa 
effekterna som skapar annorlundaskap och att alla ska få möjligheter till att få testa något nytt. 
Likabehandlingsarbete är därmed också en viktig del av det normkritiska arbetet (Björkman 2010, s. 
165).  

När det kommer till att få barnen delaktiga i arbetet med normer så handlar det inom ett normkritiskt 
perspektiv om att ha ett barnperspektiv, där man både ska vara lyssnande och öppen inför barnens 
tankar kring hur man kan omskapa normer (Salmson & Ivarsson 2015, ss. 10, 56). Det är således 
viktigt med återkommande dialog och aktivt lyssnande (Salmson & Ivarsson 2015, s. 57). Inom den 
normkritiska pedagogiken handlar det inte om att det ska finnas rätta eller färdiga svar på hur 
normerna ska förändras, utan man försöker tillsammans med barnen reflektera kring vilka normer som 
förekommer i verksamheterna och som kan bli diskriminerande (Salmson & Ivarsson 2015, s. 57; 
Skolverket 2009, s. 99). Barnen på förskolan ska få fler möjligheter att utvecklas som individ, och inte 
begränsas av fastställda normer och förväntningar (Salmson & Ivarsson 2015, s. 10), vilket även 
framstår i förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 5). 

Normer och diskriminering 
Bailey (2015) och Lee (2010) visar hur vissa sociala fastställda normer, som exempelvis 
heteronormativitet, skapar hierarkier och kategoriseringar av människor i två grupper: ”de normala – 
som följer normen” och ”de annorlunda – som avviker från normen”. Bailey (2015) och Lee (2010) 
utgår i sina studier från ett heteronormativt perspektiv som, enligt Bailey (2015, s. 69), innebär att det 
finns fastställda normer som föreskriver att heterosexualitet är den rätta sexuella modellen och att allt 
annat är avvikande och bör behandlas på olika sätt. Både Bailey (2015) och Lee (2010) har som syfte 
att ta reda på erfarenheter från homosexuella människor inom en heteronormativ kultur och använder 
därför intervjuer som metod för att samla in empiri. Bailey (2015) har som syfte i sin studie att 
undersöka erfarenheterna av fem homosexuella ungdomar som upplevt mobbning och trakasserier 
under deras skolgång i USA. Lees (2010) syfte med sin studie är att undersöka erfarenheterna från 
homosexuella kvinnor och deras familjer i relation till deras barns vistelse i förskolan.  

Dessa studier visar hur dessa kategoriseringar till följd av sociala fastställda normer kan leda till 
diskriminering och kränkande behandling av människor som avviker från normen, i dessa fall från 
heteronormativitet. Bailey (2015) drar dessutom slutsatser att några skolor förstärker 
heteronormativitet samt vidmakthåller homofobi på grund av konservativa religiösa övertygelser samt 
beteenden från både skolpersonal och de flesta elever. Slutsatsen i Lees (2010) studie är att 
heteronormativitet genomsyrar varje aspekt av våra liv och att kvinnorna i studien kände att de 
behövde förbereda sina barn för att klara sig i en heteronormativ värld. Alla deltagarna i studien var 
mycket medvetna om att de avvek från normen och kände sig tvungna att förbereda sina barn för 
diskriminering. Kvinnorna i studien var bekymrade över deras barns välbefinnande i framtiden, 
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framför allt i skolan. Däremot upplevde kvinnorna att deras barns förskolor visade en positiv vilja att 
ta emot och acceptera familjerna som var annorlunda och utöver ”normen”. 

Normer, makt och delaktighet 
Klara Dolks (2013) avhandling Bångstyriga barn – makt, normer och delaktighet i förskolan utgår 
från feministiska teorier samt även teoretiker inom det poststrukturalistiska fältet. Studiens syfte är att 
ta reda på vilka konflikter och spänningar som uppkommer mellan vuxna och barn inom 
värdegrundsarbetet i förskolan, samt även hur maktrelationen är, blir till och förhandlas mellan barn 
och vuxna (Dolk 2013, ss. 13-14). För att samla in empiri till studien gjorde Dolk (2013, ss. 51-53) ett 
etnografiskt fältarbete med deltagande observation. Hon genomförde observationer, videofilmade 
några aktiviteter skapta av de vuxna på förskolan, och hade även möte med pedagogerna och 
intervjuer/samtal med barnen. För att analysera sin studie använder Dolk (2013, s. 62) metoden 
diskursanalys. Hon analyserar barnens möjligheter till nyskapande, motstånd och delaktighet inom 
arbetet med värdegrunden, samt hur maktrelationen mellan de vuxna och barnen uttrycks och 
förhandlas (Dolk 2013, s. 230). Pedagogerna som deltog i Dolks (2013, ss. 232-233) studie uttryckte 
ofta frustration över att inte kunna få till metoder, såsom valstund och husmodellen som har att göra 
med värdegrundsarbetet, att fungerar på ett bra sätt. En orsak till detta var troligen brist på tid, medan 
en annan orsak var att eftersom de tidigare klarat av metoderna eller då andra fått metoderna att 
fungera, så kände pedagogerna att även de borde kunna göra det. Oavsett orsakerna så blev oftast 
metoderna mer styrda än vad de hade förväntat sig (Dolk 2013, s. 233). 

Dolk (2013, s. 239) påvisar i sin slutsats att möjligheten till delaktighet bland både barn och de vuxna 
var små på grund av de begränsade ramar som fanns inom verksamheten. Hon menar därför att 
möjligheten till frihet begränsas av verksamhetens pedagogiska ramar som gör det styrande för 
verksamheten. Dessa normer och ramar som existerar skapar dessutom möjligheter till både 
nyskapande och överskridande. Med detta menar Dolk (2013, ss. 238-239) att utan dessa normer och 
ramar skulle det inte finnas bångstyriga barn, eftersom bångstyriga barn skapas genom att man 
motsätter sig mot de rådande normerna som finns i olika situationer. Hon definierar bångstyriga barn 
som dessa barn som är svåra att styra och kontrollera, och som hörs och syns mycket på förskolan 
(Dolk 2013, ss. 237-238). Hon lyfter även upp att de bångstyriga barnens handlingar kan ses som ett 
sätt att både reagera på och hantera ramar som finns inom den pedagogiska verksamheten, eftersom 
barnen inte alltid direkt kan bestämma eller påverka förskoleverksamhetens ramar (Dolk 2013, s. 241). 

Enligt Dolk (2013, ss. 240-241) kan barnens handlingar i praktiken fungera som någon sorts 
påminnelse för att få fram andra möjligheter, alltså exempelvis synliggöra de maktrelationerna som 
finns i förskoleverksamheten. Genom att fler barn accepterar och låter normer och värderingar i 
verksamheter undergå, slutar man att se dessa som normer och värderingar. Däremot om man gör 
motsatt, det vill säga om barn skulle motsätta sig mot eller protestera för dessa normer och värderingar 
som finns inom förskolans verksamhet, skulle då det synliggöras som förskolans normer och 
värderingar (Dolk 2013, s. 241). Därför är det viktigt att, som man i normkritisk pedagogik gör, 
synliggöra vilka normer som finns för att man sedan kritiskt ska kunna granska dessa normer (Dolk 
2013, s. 241). Normer är dock något som inte alltid är lätt att hitta, vilket är något pedagogerna i 
undersökningen även uttryckte (Dolk 2013, s. 241). Detta eftersom normer mer är förgivettaget och 
svåra att kritiskt granska, särskilt när situationer där man befinner sig i anses som lyckade. Däremot 
när de bångstyriga barnen agerar ”felaktigt” under en situation i relation till vissa normer och 
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värderingar som förekommer i verksamheten, kan detta istället ”bidra till en vitalisering av demokratin 
i förskolan” (Dolk 2013, s. 241). 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning av vikt för vår studie. Om föregående avsnitt 
introducerar definitioner av normkritisk pedagogik och även studier som fokuserat på arbetet med 
normkritik, kommer detta avsnitt att handla om forskning som visar att undervisning kan främja social 
rättvisa bland barnen (Hawkins 2014; Short & Carrington 1991) och om forskning kring barnböcker, 
undervisning och kultur (Parlevliet 2012; Tsao 2008). 

Undervisning för att främja social rättvisa bland 
barnen 
Hawkins (2014) samt Short och Carrington (1991) visar att barnen kan lära sig att känna igen tecken 
på orättvis diskriminering mot förtryckta grupper genom att tillsammans med vuxna reflektera kring 
olika sociala rättvisefrågor. Forskning visar därmed att undervisning redan i barns tidiga åldrar kan 
främja social rättvisa bland barnen. Short och Carrington (1991) designade och genomförde en studie 
för att undersöka i vilken utsträckning barnen i årskurs ett och tre kunde tillämpa principerna för 
orättvis diskriminering till frågor om kön, etnicitet och samhällsklass. Barnen i studien fick gå på ett 
undervisningsprogram som bestod av tre tillfällen, där vuxna tillsammans med barnen reflekterade 
kring olika fall, med syftet att lära barnen att känna igen orättvis diskriminering. Studiens slutsats blev 
att barnen i åldern mellan sju och elva kunde lära sig att känna igen vissa tecken av orättvis 
diskriminering mot förtryckta grupper. Shorts och Carringtons (1991) studie är riktat mot skolan, men 
vi anser ändå att det är viktigt att lyfta upp den i vår studie eftersom den belyser att barnen 
tillsammans med vuxna kan lära sig att känna igen tecken på orättvis diskriminering mot förtryckta 
grupper. 

Hawkins (2014) forskning är riktat mot förskolan och hon menar att förskoleåren är avgörande för att 
forma kulturella och etniska insikter samt bilda attityder till olikhet och mångfald. Hawkins (2014, s. 
121) anser att det är viktigt att förskolepedagoger tar ansvar för att vägleda barn mot en positiv attityd 
till olikhet och mångfald, samt rättvisa och mänsklig värdighet. Hon anser emellertid att pedagoger 
måste kämpa för att hitta lämpliga pedagogiska metoder som främjar undervisning för social rättvisa 
och integration. Med utgångspunkt i resultat från sin studie som genomfördes i Australien, beskriver 
hon de metoder som förskollärare framgångsrikt använde. Det som förskollärarna gjorde var att 
använda barnlitteratur för att främja och stödja undervisning för social rättvisa. Barnen tillsammans 
med förskollärare reflekterade kring barnböckers text och bilder för att undersöka bakomliggande 
sociala rättvisefrågor. Vid slutet av studien kunde förskolebarnen känna igen tecken på orättvis 
diskriminering, något som de inte märkte i början av studien. Detta visar att denna metod utvecklade 
barnets medvetenhet om och känslighet för rättsliga frågor om olikhet, mångfald och mänsklig 
värdighet. Hawkins (2014) visar alltså att barnlitteratur kan vara ett praktiskt redskap för att främja 
och stödja undervisning för social rättvisa och vi har därför valt att även lyfta upp forskning kring 
barnböcker, undervisning och kultur (Parlevliet 2012; Tsao 2008). 
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Barnböcker, undervisning och kultur 
Tsao (2008) framhåller i sin artikel att barnbilderböcker påverkar barns utveckling och påpekar 
lärarnas ansvar att välja varierande barnlitteratur för att inte sätta gränser för barns utveckling. Tsao 
(2008) menar att flera forskare är överens om att barnbilderböcker har en allt större plats i barns 
utveckling, och vill därför undersöka de aktuella genusfrågor som i stor utsträckning avslöjas i 
barnlitteratur. Slutsatsen som Tsao (2008, s. 112) drar är att bilderböcker är viktiga för barn eftersom 
dessa ger förebilder för barn att definiera standarder för kvinnligt och manligt beteende, men att 
könsstereotyper också sätter gränser för barns utveckling. Tsao (2008, s. 113) anser därför att lärare 
har ansvar att välja böcker ur ett jämställdhetsperspektiv, där karaktärerna har olika personligheter 
oavsett deras kön. Parlevliet (2012) lyfter fram böcker som ett redskap för att överföra kultur. Med 
fokus på en holländska kontext är syftet med studien att ta reda på sambandet mellan barnlitteratur, 
publicerad mellan 1850 och 1950, och pedagogiska ideal. Parlevliets (2012, s. 449) studie visar att 
huvudpersonerna i böckerna utvecklats med tiden då diskurserna om barndomen ständigt förändrats. 
Hennes studie visar dessutom att böcker fungerar som ett redskap för att förmedla kunskaper om 
litteracitet, men även för att överföra kultur.  

Syfte och frågeställningar  
Mot bakgrund av den litteratur och forskning som lyfts upp i de föregående avsnitten önskar vi veta 
mer om det normkritiska pedagogiska arbetet i förskolan, samt vilka redskap som används i detta 
arbete. Syftet med denna studie är därför att undersöka pedagogernas erfarenheter av att arbeta 
normkritiskt tillsammans med barnen samt vilka medierande redskap de använder sig av i detta arbete.  
För att undersöka detta har vi format följande frågor: 

•   Hur beskriver pedagogerna arbetet med normkritisk pedagogik tillsammans med barnen i 
förskolan? 

•   Vilka medierande redskap använder pedagogerna för att tillsammans med barnen arbeta 
normkritiskt? 

Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv i vår studie, samt fokusera på begreppen 
interaktion, redskap och mediering i analysen av empirin. Detta perspektiv har stort fokus på hur 
kunskap konstrueras tillsammans med andra och med hjälp av olika redskap, vilket går att koppla till 
vårt syfte med studien. Med redskap menar vi både språkliga och fysiska redskap (Säljö 2010, s. 28). 
Vilka språkliga och fysiska redskap människor har tillgång till i det samhället de lever i blir avgörande 
för deras tänkande och handlande, och därmed vad de lär sig (Säljö 2000, s. 72; Säljö 2010, s. 73). 
Den kulturella och sociala miljön där människan föds och växer upp påverkar därmed människans 
möjligheter och/eller begränsningar till utveckling och lärande (Smidt 2010, s. 10). 
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Säljö (2010, s. 14) skriver om den primära och sekundära socialisationen. Han anser att det är i 
familjemiljön som barn först lär sig språk, problemhantering och regler för socialt samspel; vilket han 
kallar för primära socialisation. Däremot går allt fler barn nuförtiden på förskolan där de tillbringar 
mycket av sin tid. Förskolan har således blivit en viktig plats för barns utveckling, och det är det som 
Säljö (2010, s. 14) kallar för sekundära socialisation. Förskolan blir därmed en betydelsefull plats där 
barnen får en insikt i olika sätt att tänka och kommunicera (Säljö 2010, s. 158). Detta sker genom 
barnens deltagande i både oplanerade och planerade aktiviteter tillsammans med varandra och i 
interaktion med vuxna (Gjems 2011, ss. 11, 20). Att lärandet även sker i oplanerade aktiviteter eller 
situationer innebär att lärandet ibland är spontant och oplanerat (Säljö 2010, s. 158). Barn lär ständigt 
sig i förskolan: under planerade aktiviteter, under den fria leken, med hjälp av olika redskap samt i 
samspel med sina lekkamrater och i interaktion med vuxna. Vi kommer i det följande att fokusera 
närmare på begreppen interaktion, redskap och mediering. 

Interaktion: samtal och dialog 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anser man att kunskap konstrueras genom interaktion med andra i 
kulturella kontexter, det vill säga i en specifik omgivning (Gjems 2011, s. 19). Inom detta perspektiv 
anses att människor först lär sig tillsammans med andra det de sedan klarar av själva, eller med andra 
ord att ”individuella kompetenser härrör från olika former av interaktioner med andra människor” 
(Strandberg 2006, s. 11). Interaktion har således avgörande betydelse för lärandet. Samtal och dialog 
är exempel på interaktioner (Strandberg 2006, s. 54). Samtal är en språklig interaktion där sändaren 
förmedlar ett budskap till mottagaren, och är därmed ett redskap för lärandet (Gjems 2011, s. 85). 
Människor kan dela med sig av tankar och erfarenheter genom samtal, och därmed skaffar de sig 
kunskaper (Gjems 2011, s. 59; Smidt 2010, s. 39). När barn deltar i olika samtal med varandra eller 
med de vuxna så erövrar barnen kunskap om människor runt omkring sig, sin omgivning, sig själva 
och naturen (Gjems 2011, ss. 7, 33). Samtal kan ske barn emellan eller mellan barn och vuxna i form 
av exempelvis berättelser, förklaringar och diskussioner (Gjems 2011, s. 60). Samtal i förskolan kan 
ibland ske som en undervisningsmetod, där pedagogerna vill förmedla kunskap till barnen. Ibland kan 
spontana samtal uppstå från barnens sida och där vuxna blir inbjudna att delta (Gjems 2011, s. 75). 

Gjems (2011, s. 67) anser dock att barnen behöver ha utvecklat kommunikativa och sociala färdigheter 
för att kunna delta i ett samtal, så att de kan bidra med information och svara på förfrågningar om 
exempelvis deras tankar. Barn skaffar sig kunskaper om värden och värderingar i sin omvärld genom 
att delta i samtal, men även genom att lyssna på vuxna (Gjems 2011, s. 78). Hur vuxna pratar, vilka 
ord och tonfall de använder eller vilka gester de gör ger barnen uppfattningar om vad som anses vara 
rätt eller fel, vad vuxna tycker är okej att prata om eller inte, vad som anses värdefullt eller kulturellt 
acceptabelt att berätta och så vidare (Gjems 2011, s. 74). Gjems (2011, s. 85) lyfter upp centrala 
skillnader mellan samtal och dialog. Hon anser att samtal är en envägsprocess där sändaren förmedlar 
ett budskap till mottagaren. I dialog bidrar alla samtalsdeltagare med sina olika erfarenheter och 
kunskaper för att tillsammans uppnå en viss grad av gemensam förståelse och konstruera kunskap, 
vilket kräver att samtalsdeltagare i dialogen delar fokus samt har ömsesidighet och koordination 
(Gjems 2011, ss. 85-86). I ett sociokulturellt perspektiv anses således att tänkandet utvecklas genom 
människans interaktion med andra. Men också med hjälp av redskap. 
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Redskap: fysiska och språkliga redskap 
I ett sociokulturellt perspektiv är människans samspel med språkliga och fysiska redskap en central del 
för människans lärande och utveckling (Säljö 2014, s. 74). De fysiska redskapen, som också kallas för 
artefakter, är föremål tillverkade av människor för ett särskilt syfte utifrån deras kunskaper och 
erfarenheter (Säljö 2010, ss. 28, 31). Artefakterna hjälper människor att hantera olika situationer i sin 
vardag samt att skaffa sig kunskaper, och därmed påverkar de deras handlingar och tänkande 
(Strandberg 2006, s. 83). De språkliga redskapen är också skapta av människor, och därför kan dessa 
även betraktas som artefakter (Säljö 2010, s. 32). Språkliga redskap såsom språk och teckenspråk 
möjliggör för människor att kommunicera om kunskaper och insikter med varandra. Människor kan 
till exempel tala om ett fenomen samt analysera, observera och dra slutsatser om det. Människan kan 
även få del av andra människors tankar, och på så sätt se världen ur andra människors perspektiv 
(Säljö 2010, ss. 31-33). Att arbeta normkritiskt tillsammans med barnen med hjälp av språkliga 
redskap kan således möjliggöra för pedagogerna att till exempel inta barnens perspektiv, och därmed 
förstå vilka normer som är aktuella i barnens värld. 

Både de fysiska och språkliga redskapen är kulturella redskap. De är alltså inte givna av naturen utan 
skapta av människor utifrån deras erfarenheter och kunskaper (Säljö 2000, s. 30). Artefakterna är 
därmed produkter av en socio-kulturell-historisk praxis, det vill säga produkter av tidigare 
generationer som människor gradvis omvandlar och anpassar till sin tid (Gjems 2011, s. 22; 
Strandberg 2006, s. 81). Böcker och leksaker är exempel på artefakter. Barnlitteratur är ett exempel 
som vi även kan relatera till vår studie. Som det nämndes i tidigare forskning finns det barnböcker som 
återspeglar traditionella könsstereotyper, men som vi nyss nämnde anpassas artefakterna över tid. 
Detta blir exempelvis tydligt i Parlevliets (2012) studie där huvudpersonerna i böckerna hela tiden 
utvecklas i relation till tidens rådande normer och diskurser. Eftersom kulturella redskapen ständigt 
utvecklas och förändras ”kommer människors kunskaper och intellektuella förmåga på motsvarande 
sätt att utvecklas och förändras” (Säljö 2000, s. 71). 

Mediering och medierande redskap 
Mediering är en slags förbindelse mellan människan och omvärlden, där de språkliga och fysiska 
redskapen ses som ett hjälpmedel för att mening och budskap ska förmedlas vidare (Gjems 2011, ss. 
20-22). Människans relation till omvärlden är inte direkt utan medierad. Detta innebär att människan 
använder sig av olika redskap för att tänka, lösa problem eller utföra aktiviteter (Strandberg 2006, s. 
11; Säljö 2000, s. 81). Wells (2007 se Gjems 2011, s. 21) beskriver att ett sätt för barnen att skaffa sig 
insikt av omvärlden är genom att möta och samspela med andra i olika aktiviteter, där man med hjälp 
av medierande redskap kan skaffa sig kunskaper samt även förmedla vidare dessa kunskaper. Språket 
är enligt Gjems (2011, s. 33) människans viktigaste medierande redskap. Människor använder språket 
som ett medierande redskap för att kommunicera erfarenheter med varandra och för att skaffa sig 
kunskaper (Säljö 2000, s. 82). Skrift anses också vara en viktigt medierande redskap (Säljö 2000, s. 
157). Säljö (2010, s. 110) definierar skrift som en fysisk och visuell reproduktion av talat språk. Han 
anser att skrift är en medierande redskap som starkt påverkat människans sätt att lära, kommunicera 
och utveckla kunskap (Säljö 2000, s. 157). Bild och andra visuella redskap är också viktiga 
medierande redskap som har betydelse för lärandet, ty med hjälp av dessa redskap kan människan 
skapa och kommunicera mening (Säljö 2010, s. 160). 
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Mediering innebär att olika redskap innehåller ett budskap och därmed förmedlar kunskap. Det 
budskapet som redskap innehåller tolkas emellertid i enlighet med varje människas kultur (Gjems 
2011, s. 21). Utifrån detta tolkar vi det som att medierande redskap också kan anses som kulturella 
medierande redskap, det vill säga att de medierar kunskaper som påverkas av kulturen människan 
lever i. Till exempel, en barnbok eller en kommentar som i den svenska kulturen kan tyckas vara 
olämplig för att det anses vidmakthålla normer som skapar diskriminering, kan tyckas vara godtagbar i 
andra kulturer. Som Strandberg (2006, ss. 18-19) skriver är människor inte skilda från kulturen, utan 
människor är kultur och kulturen är byggd av människor. Människors relation till världen är därmed 
medierad av både fysiska och språkliga redskap, vilket innebär att lärandet är beroende av att dessa 
redskap finns tillgängliga (Strandberg 2006, ss. 30, 201). Filmer, böcker eller samtal kan anses som 
kulturella och medierande redskap som kommunicerar budskap och som till och med kan förändra 
människors sätt att tänka (Smidt 2010, s. 43). Medierande redskap förmedlar således ett budskap, och 
barnen skaffar sig kunskap genom dessa medierande redskap. Vilka böcker pedagogerna väljer att ha i 
förskolan eller vilka språkliga uttryck pedagogerna väljer att använda i förskolan har därmed betydelse 
för vilka kunskaper som medieras till barnen, det vill säga vilka kunskaper som förmedlas och som 
barnen skaffar sig. Dessa påverkar således deras tänkande och föreställningar om världen. 

 

Metod 
I detta avsnitt beskriver vi först vår metod för datainsamling samt motiverar varför vi har valt denna 
metod. Vi redogör sedan för kriterierna för studiens urval. Vi berättar därefter om genomförandet samt 
hur vi bearbetat och analyserat data. Slutligen lyfter vi upp forskningsetiska överväganden samt 
reflekterar över studiens kvalitet. 

Val av metod 
Vi valde att använda kvalitativa intervjuer som metod för att samla in empiri, där vi genomförde både 
fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer via e-post. Tanken med våra fokusgruppintervjuer var att, 
såsom Dahlin-Ivanoff (2015, s. 82) lyfter upp, utföra en fokusgruppsdiskussion där intervjudeltagarna 
möts i mindre grupp och diskuterar kring ett ämne. Syftet med studien är att undersöka pedagogers 
erfarenheter i arbete med normkritisk pedagogik, och därför tyckte vi att den kvalitativa intervjun var 
den lämpligaste metoden för att få fram data. Genom kvalitativa intervjuer kan vi få fram pedagogers 
tankar, upplevelser och även svar på om varför de tänker och upplever så som de gör (Fägerborg 2011, 
s. 85; Dahlin-Ivanoff 2015, s. 81). Vårt mål med fokusgruppintervjuerna var således inte att finna rätta 
svar på våra frågor, utan att skapa en gruppdiskussion där olika uppfattningar och erfarenheter om 
frågorna skulle föras fram (Kvale & Brinkmann 2014, s. 191). I fokusgruppintervju får man kunskap 
genom att lyssna på vad deltagarna har att dela med sig och diskutera (Krueger & Casey 2008 se 
Dahlin-Ivanoff 2015, s. 83). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) anser att en fördel med kvalitativa intervjuer är att man 
inte behöver ställa frågor i en förutbestämd ordning, utan att man är mer fri att lyfta upp och även 
anpassa frågor efter intervjusituationerna. Vi förberedde dock en intervjuguide (se Bilaga 2) med 
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inledande och strukturerande frågor, eftersom vi som intervjuare hade ansvar för intervjuns förlopp 
(jämför med Kvale & Brinkmann 2014, s. 177). Genom inledande frågor kan man få fram 
intervjupersonernas beskrivningar och erfarenheter om ämnet vi undersöker i vår studie, och genom 
strukturerande frågor kan man behålla en röd tråd under intervjun, samt introducera en ny fråga när ett 
ämne har uttömts eller när det som sägs inte är relevant för undersökningen. I den här metoden bör 
emellertid alla deltagarna i gruppdiskussionen vara bekanta med ämnet som ska diskuteras och ha 
någonting gemensamt (Barbour 2007 se Dahlin-Ivanoff 2015, s. 82; Kvale & Brinkmann 2014, s. 
191). Detta kan ses som en nackdel på grund av att det kan vara svårt att samla ihop en rik 
diskussionsgrupp. Varför vi valde fokusgruppintervjuer från början var även för att vi tänkte att det 
skulle öppnas nya dörrar för deltagarna själva, samt att det skulle bli mer som någon form av samtal 
mellan deltagarna emellan och även med oss inkluderande. 

Eftersom det var svårt att ordna fokusgruppintervjuer erbjöd vi också pedagogerna möjlighet att delta i 
studien via internet, genom att svara på intervjufrågorna via e-post. I dagens läge, i samband med 
utvecklingen av internet, har vi fått flera olika sorters möjligheter av olika intervjuformer såsom 
exempelvis via e-post (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). Några fördelar med intervju via  
e-post är att personen som deltar i internetintervjun, oberoende på var denne personen befinner sig 
fysiskt, så kan hon/han besvara frågorna (Fägerborg 2011, s. 92). Med tanke på att många personer 
inte kunde delta i fokusgruppintervjuerna, har internetintervjun en fördel då personerna själva har 
friheten att besvara på frågorna när hon/han har tid. Dock kan man inte se personens kroppsspråk och 
gester när de svarar på frågorna via internet, vilket kan vara en nackdel eftersom vi kanske tolkar det 
som skrivs av personen som deltar via internetintervjun på ett annorlunda sätt än vad personen faktiskt 
menar (jämför med Fägerborg 2011, s. 92). Ytterligare en nackdel med denna metod är att vi inte 
kunde ställa några följdfrågor. 

Urval och avgränsningar 
Vi har valt att intervjua pedagoger som aktivt arbetar med normkritisk pedagogik eftersom 
fokusgruppintervju är en metod där deltagarna bör vara bekanta med ämnet i studien samt ha 
någonting gemensamt att dela och diskutera (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 83). Vi har dock valt att intervjua 
pedagoger som arbetar på avdelningar med olika åldersgrupper i fokusgruppintervjuerna, eftersom det 
också är viktigt att deltagarna kan bidra med skillnader och på så sätt få möjlighet att ta del av olika 
perspektiv och tankar inom samma ämne (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 83). Sedan har vi även valt att inte 
endast intervjua pedagoger på en förskola, med tanke på att vi även ville ta reda på olika arbetssätt 
inom normkritisk pedagogik. Ytterligare en anledning var att det kan vara svårt att organisera flera 
fokusgruppintervjuer inom samma förskola, eftersom pedagogerna kanske inte kan komma ifrån 
barngruppen på grund av till exempel personalbrist. 

Vi letade efter förskolor via google och genom olika facebookgrupper, där vi frågade efter tips på 
förskolor som arbetar med normkritisk pedagogik och som vi kunde ringa till. Sedan kontaktade vi 
flera förskolor och frågade om de kunde delta i vår studie genom en fokusgruppintervju. Alla 
deltagarna som har varit med i vår studie arbetar aktivt med normkritisk pedagogik i förskolan. Vi 
ordnade två fokusgruppintervjuer och en internetintervju (via e-post). Vi tänkte först bara intervjua 
förskollärare eftersom de enligt förskolans läroplan har ansvaret för ”att förskolan tillämpar ett 
demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar” (Skolverket 2016, s. 8). Då vi hade kort om tid för att 
samla in empiri och då det var svårt att ordna fokusgruppintervjuer, bestämde vi oss för att bredda ut 
urvalet och också intervjua andra pedagoger som även aktivt arbetar normkritiskt. Dessutom tänkte vi 
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att det skulle vara berikande för vår studie att få olika yrkesgruppers insikter kring det normkritiska 
arbetet i förskolan. Det står även i förskolans läroplan att arbetslaget ska ”göra barnen uppmärksamma 
på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande” 
samt ”lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor” (Skolverket 2016, s. 9). Detta 
ligger nära vårt syfte om att undersöka pedagogernas arbete med normkritisk pedagogik tillsammans 
med barnen. Sex pedagoger från tre olika förskolor deltog i vår studie. Förskolorna ligger i olika 
kommuner och ser dessutom olika ut, både vad det gäller miljö och barngrupper. I förskola A hade de 
flesta barnen utländsk bakgrund och olika trosuppfattningar och några få barn var i behov av särskilt 
stöd. I förskola B hade de flesta barnen utländsk bakgrund med flera olika nationaliteter. I förskola C 
hade de flesta av barnen svensk bakgrund och inga barn med funktionsnedsättningar. Denna 
heterogenitet i urvalet gjorde det möjligt att deltagarna även kunde bidra med skillnader i ämnet, vilket 
enligt Dahlin-Ivanoff (2015, s. 83) är viktigt i en fokusgruppintervju. 

Undersökningspersoner 

Vi intervjuade sammanlagt fem förskollärare och en pedagogisk ledare, varav alla är kvinnor och 
aktivt arbetar med normkritik. Vid en fokusgruppintervju deltog två förskollärare som jobbar på 
samma förskola, men på olika avdelningar. En av dem arbetade med de yngre barnen och den andra 
med de äldre barnen. Under detta tillfälle skulle det faktiskt ha varit tre förskollärare, men en av dem 
var sjuk den dagen vi träffades. Vid den andra fokusgruppintervjun deltog två förskollärare och en 
pedagogisk ledare. Den pedagogiska ledaren arbetar som utvecklingspedagog med normkritisk 
inriktning, där hon utbildar andra pedagoger inom normkritisk pedagogik. Även här var det en 
förskollärare som arbetade med de yngre barnen och en förskollärare med de äldre barnen. Den 
pedagogiska ledaren som deltog är förskollärare i grunden, men jobbar numer som pedagogisk ledare. 
I den tredje förskolan fick vi möjlighet till en intervju via e-post med en förskollärare som arbetar med 
de äldre barnen. 

Genomförande 
Vi genomförde våra intervjuer på två olika sätt: genom två fokusgruppintervjuer och en intervju via  
e-post. Det vi först gjorde var att maila eller ringa förskolechefer på olika förskolor där vi presenterade 
oss och berättade om vår studie. Två förskolechefer från två olika förskolor hjälpte oss att ordna 
fokusgruppintervjuer med några pedagoger. Under våra fokusgruppintervjuer har vi åkt till förskolorna 
och presenterat oss, där förskolepersonal hänvisade oss till ett rum i en lugn miljö. Vi valde att spela in 
ljud på intervjuerna med hjälp av våra telefoner. Vi intervjuade pedagogerna under deras arbetstid, och 
upplevde det som att de fick bra med tid för att kunna delta i våra intervjuer utan att stressa tillbaka. 
En av förskolorna erbjöd sig även att vissa oss runt i verksamheten och vi fick även ta bilder på 
verksamheten, vilket vi var tacksamma för. Innan vi började intervjuerna fick deltagarna skriva på sitt 
medgivande på samtyckesblanketten vi hade med. Personen som deltog i intervju via e-post skickade 
en bild på samtyckesblanketten med sin underskrift som ett godkännande av att använda intervjun via 
e-post som empiri till vår studie. Deltagarna hade informerats om att vi skulle ljudinspela intervjuerna 
genom informations- och samtyckesbrevet. Vi valde dock att i början av båda två intervjuerna fråga 
deltagarna om det kändes okej för dem att vi skulle spela in ljud under intervjuerna, och alla gav sitt 
samtycke till det. Vi har inte stött på någon problematik med att spela in. Vi valde att börja 
intervjuerna med att fråga om hur det ser ut på deras avdelningar, så att vi skulle få lite information om 
barngrupperna. Därefter hade vi frågor kring deltagarnas erfarenheter kring arbetet med normkritisk 
pedagogik. Intervjuerna blev som ett samtal där pedagogerna diskuterade kring ämnet och även ibland 
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ställde frågor till varandra. Vi hade dock en intervjuguide framför oss, vilket hjälpte oss att kunna 
ställa alla frågor vi behövde för att få fram empiri till vår studie. Frågorna i intervjuguiden hade vi 
själva kommit på genom antingen böcker, annat eller från oss själva. 

Tanken vi hade var att föra anteckningar med hjälp av penna och papper om det dök upp något 
särskilt, men under första intervjun kände vi att det inte behövdes eftersom ljudinspelningarna tar upp 
allt som sägs. Dessutom valde vi att inte anteckna eftersom vi tyckte att det kändes bättre med att 
endast lyssna och få det mer som ett samtal. Vi reflekterade även över nackdelar med att anteckna, att 
det kanske även kunde få samtalet att avbrytas på grund av det, eller att man kanske medan man 
funderade på hur man skulle anteckna kanske missade det som sades under intervjuns gång. Under 
andra fokusgruppintervju valde emellertid en av oss att anteckna för att prova på, vilket upplevdes 
både positivt och negativt. Å ena sidan var det bra att anteckna under intervjun, eftersom det gav 
möjlighet att skriva ned följdfrågor och egna reflektioner som annars skulle ha glömts. Å andra sidan 
var det inte lätt att samtidigt anteckna och lyssna på deltagarna, vilket ibland gjorde det svårt att hänga 
med i samtalet efter man hade skrivit klart. Vi upplevde att fokusgruppintervjuerna som vi 
genomförde var väldigt inspirerande och givande. Alla pedagogerna hade något gemensamt och var 
bekanta med ämnet som togs upp, vilket gjorde att det blev en form av ett samtal och diskussion där 
deltagarna delade med sig sina erfarenheter (jämför med Dahlin-Ivanoff 2015, s. 82). När det kommer 
till internetintervjun, fick vi också tydliga och intressanta svar. 

Databearbetning och analysmetod 
Efter vår första intervju valde vi att åka hem tillsammans för att gemensamt lyssna på 
ljudinspelningen. Ingen av oss hade någon särskilt erfarenhet av att transkribera, så i början upplevde 
vi det lite svårt att veta hur vi skulle göra. Vi valde att enskilt och med hjälp av penna och papper 
skriva ner stödord eller meningar som vi tyckte var intressanta för studien. När vi skulle lyssna på 
ljudinspelningen la vi in ljudinspelningen i datorn. Vi lyssnade och antecknade för hand tillsammans, 
och försökte även att skriva ner de olika tiderna, för att snabbt kunna gå tillbaka till det vid olika 
tillfällen. Detta var något vi även gjorde med den andra fokusgruppintervjun vi genomförde. Då vi 
hade två ljudinspelade fokusgruppintervjuer funderade vi först på att dela upp en intervju var, men 
sedan tänkte vi att det skulle vara bättre att lyssna på ljudinspelningarna tillsammans för att få två 
olika perspektiv/tolkningar på det som sades i intervjuerna. 

När vi hade gått igenom hela intervjun försökte vi samla ihop det som skulle vara relevant för vår 
analys, i relation till studiens frågeställningar. Det som var mest relevant för vår studie var 
pedagogernas berättelser kring hur de tillsammans med barnen arbetar med normkritisk pedagogik, 
samt vilka olika redskap de använder tillsammans med barnen i detta arbete. Vi funderade även på hur 
detta kunde kopplas till våra begrepp och hur vi kunde analysera detta utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Data som vi använde till avsnitt Resultat och analys transkriberades ordagrant. Eftersom vi 
fick pausa eller gå tillbaka under ljudinspelningarna för att lyssna på det flera gånger, tog det längre tid 
än förväntat. Vi märkte att det var tidskrävande att lyssna på intervjuerna, särskilt när vi lyssnade på 
fokusgruppintervjuerna där flera pedagoger samtidigt pratade. Fördelen med intervjun via e-post var 
att den redan var klar och inte alls särskilt tidskrävande på samma sätt som fokusgruppintervjuerna. Vi 
valde dock ur en etisk aspekt att reflektera över hur vi skulle framställa intervjuerna i studien. Vi valde 
att endast transkribera det som var relevant och valde bort ord såsom ”mm” och ”eh” eller upprepande 
ord som inte var nödvändiga att ha med. När vi transkriberade använde vi otranscribe, en 
webbhemsida som man kan använda för att ändra på ljudinspelningens hastighet. Svensson och Ahrne 
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(2015, s. 23) beskriver att ljudet som spelas in från intervjuerna är studiens data medan det som väljs 
att transkribera blir det empiriska materialet. De beskriver även att man oftast inte analyserar data 
direkt utan att man istället analyserar det man transkriberat, vilket överensstämmer med det vi har 
gjort. När vi lyssnade på ljudinspelningarna sorterade vi vårt empiriska material för att på så sätt 
kunna hitta olika mönster och teman i intervjuerna, vilket kallas för kodning (Öhlander 2011, s. 272). 
Vi gick dessutom igenom ljudinspelningarna några gånger för att få grepp om det som sades samtidigt 
som vi även försökte tolka dem med hjälp av de centrala begreppen för vår studie, det vill säga 
interaktion, redskap och mediering. 

Forskningsetiska överväganden  
Inom forskningsetiken lyfter Vetenskapsrådet (2011, s. 66) upp fyra viktiga begrepp som vi bör 
reflektera över. De fyra begreppen är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. 
Sekretess har att göra med paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (Vetenskapsrådet 2011, s. 
66) och betonar vikten av att skydda deltagarnas identitet och personuppgifter eftersom uppsatsen ska 
publiceras digitalt. Tystnadsplikt innebär att vi absolut inte får förmedla vidare någon information 
angående deltagarnas personliga förhållanden eller hälsa (Vetenskapsrådet 2011, s. 67). Vi kommer 
därför att endast använda det som är relevant för våra frågor och som deltagarna gett samtycke till i 
vår studie. Pedagogerna har även fått information om att inga namn på varken förskolorna, områden 
eller personerna som medverkar i studien kommer att finnas med och att vi kommer att använda oss av 
påhittade namn som ett skydd för att man inte ska kunna identifiera deltagarna eller förskolorna. I 
avsnitt Resultat och analys har vi därför valt att nämna förskolorna med namnen ”förskola A”, 
”förskola B” och ”förskola C”. Dessutom har vi valt att kalla pedagogerna för ”pedagog 1”, ”pedagog 
2”, ”pedagog 3” och så vidare. Detta skydd kallas för anonymisering eller avidentifiering och används 
för att personerna som medverkar i vår studie inte på något sätt ska kunna identifieras eller utsättas för 
några medföljande konsekvenser (Vetenskapsrådet 2011, ss. 46, 67). Konfidentialitet har att göra med 
att materialet skyddas ”mot att obehöriga tar del av uppgifterna med forskargruppen /…/” 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 67). Därför har deltagarna i vår studie genom ett informations- och 
samtyckesbrev fått information om att materialet endast kommer att användas för bearbetning, analys 
och sammanställning i vår uppsats och att all material, efter att uppsatsen blir godkänd, kommer att 
förstöras. De har även fått information angående uppsatsens digitala publicering. I studiens 
informations- och samtyckesbrev hade vi informerat att de när som helst, utan att behöva förklara 
anledningen, har möjligheten att dra sig ur studien (Löfdahl 2014, s. 36). 

Det är även viktigt att reflektera kring frågor som rör hur man ska behandla personerna som deltar i 
studien och att diskutera hur dessa personer som deltar i studien ska skyddas från både kränkningar 
och skador under och även efter studiens gång (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Därför har vi formulerat 
frågorna till intervjun på ett sätt som inte ska få deltagarna att känna sig utsatta eller kränkta (jämför 
med Löfdahl 2014, s. 37). Vi valde exempelvis att utesluta vissa följdfrågor som vi uppfattade som 
ifrågasättande mot deltagarna. Vissa av dessa frågor valde vi att istället göra om till en mer öppen 
fråga såsom ”Intressant, skulle du/ni kunna berätta mer” för att få en bättre förståelse på vad 
personen/personerna menade, eller då vi ville att personen/personerna skulle utveckla sitt/sina svar. 
Något som vi även tänkt på, då vi valde att använda fokusgruppintervjuer som metod, är att deltagarna 
kanske blir mer försiktiga med att uttrycka egna tankar och åsikter. Därför är det viktigt att utveckla en 
tillåtande miljö som inte känns dömande så att deltagarna både känner sig respekterade och bekväma 
med att kunna uttrycka sina motsatta åsikter (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 83; Kvale & Brinkmann 2014, s. 
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191). Trots att vi bara har intervjuat pedagogerna som aktivt jobbar med normkritik i förskolan, valde 
vi att först kontakta förskolecheferna från de olika förskolorna och informera dem om studien. Vi 
skickade informations- och samtyckesbrev till förskolechefer, vilka sedan skickade dem till 
förskollärare som har deltagit i studien.  

Studiens kvalitet 
Begreppet validitet, trovärdighet och generalisering används ofta för att beskriva kvalitet i studien. 
Validitet innebär om vi, genom att använda den metoden vi valt, fått fram det data/empiri vi skulle få 
fram för att kunna genomföra vår studie. Eftersom vårt syfte med studien var att undersöka hur 
pedagogerna tillsammans med barnen arbetar med normkritisk pedagogik, tyckte vi att den 
lämpligaste metoden för att samla in data/empiri kunde vara intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014, 
s. 15) beskriver att man genom att samtala med andra människor får kunskap om deltagarnas 
erfarenheter och en insikt om den värld de lever i. Vi hade därför i vår studie använt oss av en 
intervjuguide till våra intervjuer för att bibehålla vårt fokus och få tillräckligt empiri för att hitta svar 
på våra frågeställningar (jämför med Thornberg & Fejes 2015, s. 258). Man ska dessutom välja vilket 
perspektiv man vill utgå ifrån i sin studie utifrån vilket synsätt och vilka frågeställningar man har 
(Fejes & Thornberg 2015, s. 28). Eftersom en av våra frågeställningar var att ta reda på vilka redskap 
pedagogerna använder sig av i sitt normkritiska arbete tillsammans med barn, valde vi att utgå ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv och fokusera på begreppen interaktion, redskap och mediering.  

Trovärdighet handlar om att de som läser vår studie ska kunna tro på studiens resultat, det vill säga att 
det anses som tillförlitlig (Svensson & Ahrne 2015, s. 24; Thornberg & Fejes 2015, s. 259). Vi har 
noga beskrivit hur vi har gjort för att samla in empiri till studien samt hur vi bearbetat data och 
analyserat resultat. Under avsnitt Resultat och analys har vi dessutom valt att återberätta mycket av det 
som pedagogerna har sagt, och även citerat en del transkriberingar för att få vår studie mer trovärdig. 
Begreppet generalisering innebär om man kan dra allmänna slutsatser från vår studie (Thornberg & 
Fejes 2015, s. 270). Detta skulle till exempel innebära att våra resultat skulle stämma in på andra 
förskolor och pedagoger som inte har varit med i vår studie. Våra resultat kommer förmodligen inte att 
stämma in för alla pedagoger/förskolor, eftersom vår studie är begränsad till ett antal förskolor och 
pedagoger och inte generaliserad i alla förskoleverksamheter. Eftersom vårt syfte har varit att 
undersöka pedagogernas erfarenheter med att arbeta normkritiskt tillsammans med barnen, innebär det 
att olika perspektiv kan förekomma. Vår studie kommer ändå att vara till nytta för de som är 
intresserade av hur man som pedagog kan arbeta med normkritisk pedagogik tillsammans med barnen, 
samt vilka redskap som kan användas i detta arbete. Studiens resultat kan även öppna upp för 
diskussion och reflektion för nya tankar och idéer. 

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera den insamlade empirin från 
fokusgruppintervjuerna och intervjun via e-post som genomförts i studien. Resultat presenteras genom 
att redovisa vad pedagogerna i studien har sagt i intervjuerna, i form av både citat och återberättelser. 
Resultatet analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, och med hjälp av de teoretiska begreppen 
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som vi har beskrivit i avsnittet Teoretiskt perspektiv.  Syftet i denna studie var att ta reda på 
pedagogernas erfarenheter med att arbeta med normkritisk pedagogik tillsammans med barnen, samt 
vilka medierande redskap som pedagogerna använder sig av i detta arbete. Vi har därför valt att dela 
detta avsnitt i två delar som utgår från studiens frågeställningar.  

Pedagogernas arbete med normkritisk pedagogik 
tillsammans med barnen 
Enligt Salmson och Ivarsson (2015) är det viktigt inom ett normkritiskt arbetssätt att tillsammans med 
barnen reflektera kring vilka normer som förekommer i verksamheterna, samt vara lyssnande och 
öppen inför barnens tankar. Något gemensamt som vi har hittat i pedagogernas uttalanden från 
intervjuerna, är att alla använder sig av språkliga interaktioner för att tillsammans med barnen arbeta 
normkritiskt. Pedagogerna som arbetar med de äldre barnen använder sig ofta av barnens frågor och 
funderingar för att arbeta ur ett normkritiskt perspektiv. Exempelvis berättade pedagog 4 som jobbar i 
förskola B att, när ett barn uttrycker en tanke, så brukar hon utmana barnets tankar och även försöka 
utmana de andra barnen att uttrycka vad de tänker kring det: 

Jaha, tänker du så? Hur tänker ni andra?, så att alla får dela med sig av hur man tänker 
kring saker och ting … då kommer tankar och funderingar … och då behöver man prata 
… Jaha, så du tänker så, kan man tänka på något annat sätt? … 

Pedagog 4 inleder på så sätt en dialog där hon tillsammans med barnen reflekterar kring och utmanar 
normer som finns i verksamheten och/eller samhället. I dialog är det alla barn och pedagoger som 
bidrar med sina olika tankar, erfarenheter och kunskaper för att tillsammans konstruera kunskap 
(Gjems 2011, s. 85). Genom språket kan de ta del av varandras tankar och därmed se världen ur andras 
perspektiv (Säljö 2010, ss. 31-33). Exempelvis berättade pedagog 6 som jobbar i förskola C att de 
arbetar normkritiskt tillsammans med de äldre barnen genom samtal och vid samlingar, där alla får 
uttrycka sina tankar och åsikter. Hon berättade att de brukar utmana barnens tankar kring normer: 

Vi vill inte korrigera allt barnen säger utan försöker fråga Varför säger du så?, men inte 
lägga orden i munnen på barnen, de har rätt till sina åsikter. Vi försöker arbeta mer 
förebyggande med det men när det är en större fråga bland barnen tar vi upp det 
aktuella på samlingar. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv anser man att kunskap konstrueras genom interaktion med andra, det 
vill säga genom att delta i olika aktiviteter tillsammans med varandra och i interaktion med vuxna 
(Gjems 2011, ss. 19-20). Gjems (2011, s. 7) påpekar att barnen genom att delta i olika samtal med 
varandra eller med vuxna så erövrar de kunskap om sin omgivning, sig själva och andra människor. 
Genom att pedagogerna utmanar barnets tankar och skapar på så sätt ett samtal eller en dialog, skaffar 
barnen sig kunskaper om vilka normer som finns i omgivningen och hur man kan utmana dessa. Barn 
lär sig tillsammans med andra, vilket innebär att de konstruerar kunskap först genom interaktion med 
andra i en specifik omgivning (Gjems 2011, s. 19). Det är genom samtal med andra barn och 
pedagoger samt genom att delta i språkliga interaktioner att barn först skaffar sig kunskaper om 
normer, olikheter och likheter i samhället. Sedan bearbetar barnen dessa tankar och blir då till 
individuella kompetenser (Strandberg 2006, s. 11). 

Gjems (2011, s. 60) skriver att samtal kan ske barn emellan och mellan barn och vuxna i form av till 
exempel berättelser, förklaringar och diskussioner. Pedagog 2 som jobbar med de äldre barnen på 
förskola A berättade att pedagogerna tillsammans med barnen framför allt har pratat om normer kring 
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religion och utseende. Det var dessa teman som barnen visade störst intresse för. Hon berättade även 
att barnen emellan pratade mycket om vilka olika trosuppfattningar de har samt att några går till 
kyrkan och andra till moské. Barnen tog enligt pedagog 2 också upp diskussioner kring hur flickor och 
pojkar klär ut sig, till exempel om pojkar kan ha klänning eller rosa tröja. Detta exempel belyser hur 
barnen lär sig av varandra: genom att i samtal berätta om sina egna erfarenheter om till exempel deras 
trosuppfattningar lär barnen sig om olika religioner. När de diskuterar om flickors och pojkars kläder 
och utseende kan de få ta del av olika sätt att tänka och konstruera kunskap tillsammans. Ibland kan 
samtal även ske som en undervisningsmetod, där pedagogerna vill förmedla kunskap till barnen 
(Gjems 2011, s. 75). Exempelvis berättade pedagog 2 att hon tillsammans med barnen hade pratat om 
hur olika familjer ser ut genom att läsa en bok om olika familjekonstellationer. I detta exempel är det 
då pedagogen som förmedlar ett budskap kring olika familjekonstellationer till barnen genom att läsa 
och samtala kring det som står i boken (jämför med Gjems 2011, s. 85).  

Pedagogerna 1 och 3 som jobbar med de yngre barnen på förskolorna A respektive B uttryckte dock 
att det inte var lika lätt att arbeta normkritiskt med de yngre barnen på samma sätt som de andra 
pedagogerna hade uttalat sig om, det vill säga genom dialog där alla barn kan bidra med sina tankar. 

P1: … där tycker jag att det är jättesvårt att jobba på det här sättet … vi har jobbat mer 
med det här hur jag är en bra kompis … när man har bråkat och man är osams … 
Varför är du ledsen? Varför är hon arg? ... man får sätta ord på känslorna. 

P3: Med de yngre barnen kanske man inte kan prata om allting på samma sätt som man 
gör med de äldre, men vi försöker prata om alla människors lika värde. 

Gjems (2011, s. 67) påpekar att barn behöver ha utvecklat kommunikativa färdigheter för att kunna 
delta i samtal. Enligt Gjems (2011, s. 67) är det svårt för de yngre barnen att kunna svara på 
förfrågningar och bidra med information om vad de tycker, vilket kan vara förklaringen till varför 
pedagogerna till de yngre barnen arbetar mer med undervisande samtal än genom dialog. På det här 
sättet skaffar barnen sig ändå kunskaper om sin omvärld och värden i den, eftersom barnen lär sig 
genom att delta i samtal och även genom att lyssna på vuxna (Gjems 2011, s. 78). Utifrån detta 
påstående och med utgångspunkt i det som pedagogerna 1 och 3 berättar i exemplet ovan, tolkar vi 
som att de yngre barnen lär sig genom att lyssna på vad pedagogerna 1 och 3 berättar för dem. På det 
här sättet skaffar barnen sig kunskaper om till exempel hur man är en bra kompis och att alla 
människor är lika värda.  

Trots att det finns skillnader i hur pedagogerna bemöter yngre och äldre barn, finns det någonting som 
är gemensamt för alla pedagogerna: alla pedagogerna arbetar normkritiskt tillsammans med barnen 
genom språkliga interaktioner. Språket verkar således vara ett viktigt medierande redskap för att 
förmedla kunskaper, och artefakter som böcker också verkar vara viktiga hjälpmedel för det. Därför 
kommer vi i nästa avsnitt att analysera studiens resultat kring olika medierande redskap. 

Medierande redskap i arbetet med normkritisk 
pedagogik 
Inom ett sociokulturellt perspektiv läggs ett stort fokus på hur man i samspel med fysiska och 
språkliga redskap skaffar sig kunskap. I våra intervjuer blev det tydligt att både språkliga och fysiska 
redskap användes som medierande redskap i det normkritiska arbetet tillsammans med barnen. Nedan 
följer exempel på hur språk samt böcker och andra artefakter anses vara medierande redskap. 
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Språk som medierande redskap 

Flera pedagoger lyfter upp språk som ett vanligt redskap i sitt arbete med normkritisk pedagogik 
tillsammans med barnen. Språket är ett medierande redskap som innehåller ett budskap och som 
därmed medierar kunskap (Gjems 2011, s. 21). Språket, det vill säga vilka ord och andra språkliga 
uttryck som pedagoger väljer att använda i interaktion med barn, innehåller ett budskap och förmedlar 
mening till barnen. Detta kopplas till det som pedagogerna 3 och 4 som arbetar i förskola B sade under 
intervjun: 

P3: Barnen har ofta inte fördomar, det är mer att de är nyfikna på. Om jag hade sagt 
Nej, nej … så pratar vi inte om det … Oftast är barn öppna om man vågar prata om det.  

P4: … det känns som att det blir en större öppenhet för att de känner att någon 
värdesätter deras frågeställningar … det blir inte bara att det här njä, men det där ska vi 
inte prata om … att det blir något större än bara att de här frågorna försvinner i luften. 
Och då tror jag att det skapar större trygghet i att faktiskt våga lyfta de här frågorna 
eller att faktiskt våga yttra det man tycker och tänker …  

Pedagogernas beskrivningar kan tolkas som att de inser att det de säger, det vill säga vilka ord de 
använder och hur de uttrycker sig, bär en mening med sig och därmed förmedlar kunskap till barnen 
om vad som anses värdefullt eller kulturellt acceptabelt att tala om (Gjems 2011, s. 74). Barnen får 
således en uppfattning om vad som anses vara rätt eller fel samt okej eller inte okej att prata om, 
genom att lyssna på hur vuxna pratar och uttrycker sig (Gjems 2011, s. 74). Vi tolkar dessutom det 
som att pedagogernas språk i dessa exempel även kommunicerar att allas tankar är lika värda oavsett 
ålder, kön och så vidare. Pedagogernas språk medierar således jämlikhet samt frihet i att uttrycka 
tankar. Detta kopplar vi även till Dolks (2013, s. 239) studie där hon påvisar att möjligheten till frihet 
ibland kan begränsas av verksamhetens pedagogiska ramar. I exemplet ovan försöker pedagogerna 
skapa förutsättningar i förskolans verksamhet för att ge barnen möjlighet att kunna yttra det de tycker 
och tänker, med hjälp av språkliga redskap. 

Pedagog 6 från förskola C gav också ett exempel om hur de använder sig av språket som medierande 
redskap: ”Vi har arbetat mycket med att ålder inte ska bidra till diskriminering (inte säga du som är 
fyra år borde väl kunna klä på dig själv)”. Utifrån Gjems (2011, s. 21) påstående om att språket 
innehåller ett budskap och medierar kunskap, tolkar vi detta exempel som att pedagog 6 har en 
förståelse för att det de säger innehåller ett budskap, i detta fall vad ett barn som är fyra år ska kunna 
klara av. Detta medierar samtidigt kunskap om föreställningar kring fyraåringar och skapar därmed 
normer som kan leda till diskriminering av dessa barn som inte passar in i denna beskrivning av hur en 
fyraåring ska vara och ska kunna. Pedagog 6 lyfter även upp att: ”Vi försöker tänka mycket på hur vi 
pratar med barnen. Inte säga pojke/flicka för att sätta barnen i fack”. Detta tolkar vi som att språket 
kan innehålla ett budskap som skapar kategoriseringar. Att man ofta bara använder orden pojke och 
flicka i barngruppen kan resultera i att en norm skapas om att det finns två kategorier, det vill säga att 
det bara finns två kön som man får identifiera sig med: antingen pojke eller flicka. Dessa ord 
innehåller dessutom ett budskap som medierar kunskap om hur en pojke är/ska vara samt hur en flicka 
är/ska vara. Dessa budskap om vad en pojke och en flicka anses vara kan vara olika i olika kulturer. 
Gjems (2011, s. 21) skriver att det budskapet som olika redskap innehåller tolkas i enlighet med varje 
människans kultur. Språkliga redskap är dessutom kulturella redskap, vilket innebär att de är skapta av 
människor utifrån deras erfarenheter och kunskaper (Säljö 2010, ss. 30-33). Med utgångspunkt i 
Gjems (2011) och Säljös (2010) påstående och i förhållande till exemplet ovan tolkar vi det som att 
orden flicka och pojke är kulturella redskap som bär med sig ett budskap som är konstruerat av 
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människor i en kultur. Barnen lär sig vad det innebär att vara flicka och pojke i interaktion med andra 
och med hjälp av språkliga och fysiska redskap, och tolkar budskapet av dessa ord i enlighet med det 
som förmedlas i deras kultur. Detta är något som pedagog 6 lyfte upp när hon berättade om att ibland 
är det svårt att utmana barnens tankar kring normer: ”… barnen har mycket tankar kring rätt och fel 
och vad man till exempel kan ha på sig, färger, flickor kan bara ha rosa … pojkar får bara leka med 
mig”. 

Emellertid är kulturella redskap, enligt Gjems (2011, s. 22), produkter av tidigare generationer som 
människor så småningom omvandlar och anpassar till sin tid. Därmed tolkar vi att orden pojke och 
flicka, och det budskapet de innehåller, gradvis omvandlas utifrån människas nya erfarenheter och 
kunskaper. Dessa ord och deras innehåll anpassas på så sätt till människans aktuella tid och värden. 
Detta är något som pedagog 2 i förskola A tar upp med ett exempel under intervjun: 

Vi har haft pojkar som kommit i klänningar och i början var det jättekonstigt. Varför 
kommer han i klänning? Vi haft ett par, tre pojkar tror jag. Vi jobbar mycket med det. 
Det är okej, man får välja, du väljer precis vad du vill klä på dig och han väljer 
etcetera, etcetera. Man lyfter hela tiden upp att det är okej. Och vi har mycket  
litteratur … 

I detta exempel försöker pedagog 2 utmana normerna kring vad en pojke är och hur en pojke ser ut. 
Genom språket som medierande redskap kommunicerar pedagog 2 ett nytt budskap om ordet pojke, 
och därmed medierar hon nya kunskaper om ordet pojke och budskapet/mening i detta. Språkliga 
redskap är således ett hjälpmedel för att förmedla mening och budskap, men fysiska redskap är även 
det (Gjems 2011, ss. 20-22), vilket vi kopplar till det som pedagog 2 säger i slutet av sitt uttalande när 
hon lyfter upp litteratur. I följande avsnitt kommer vi därför att analysera exempel på fysiska redskap 
(artefakter) som medierande redskap. 

Barnböcker och andra artefakter som medierande redskap 

Som vi tidigare nämnt är det inte bara det som sägs, det vill säga språket, som är medierande redskap. 
Skrift och bild är också viktiga medierande redskap (Säljö 2000, s. 157; Säljö 2010, s. 160). Alla 
pedagoger som intervjuades i studien använder sig av fysiska redskap såsom böcker, bilder och skrift 
för att tillsammans med barnen arbeta ur ett normkritiskt perspektiv. Exempelvis berättade 
pedagogerna 1 och 2 i förskola A: 

 Intervjuaren: Pratar ni med barnen om normer? 

 P2: Genom litteraturen oftast, för att jag tycker att det är mycket lättare då. 

 P1: Ja, precis. Jag håller med. 

P2: Förra veckan så jobbade vi med en bok som heter Stjärnfamiljer, och där är det 
olika familjekonstellationer. 

Pedagogerna i det här exemplet berättar hur de använder sig av fysiska redskap (böcker) som ett 
hjälpmedel för att tillsammans med barnen synliggöra olika familjekonstellationer, och på så sätt 
utmana normer som finns i verksamheten och samhället. Säljö (2010, s. 31) påpekar att artefakter är 
föremål tillverkade av människor för ett särskilt syfte utifrån deras kunskaper och erfarenheter. Boken 
som nämns i exemplet ovan, och även andra barnböcker som utgår från ett normkritiskt perspektiv, 
kan anses som artefakter som människor har skapat med syfte att synliggöra olikheter och utmana 
normer som kan leda till diskriminering. Bailey (2015) belyser att det finns vissa normer som kan leda 
till diskriminering, men att det också finns forskning som visar att barnen kan lära sig att känna igen 
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tecken på orättvis diskriminering mot förtryckta grupper (Hawkins 2014; Short & Carrington 1991). 
Hawkins (2014) anser att förskoleåren är avgörande för att forma kulturella insikter och bilda attityder 
till olikhet. Hennes forskning visar dessutom att barnlitteratur är ett hjälpmedel för att utveckla barnets 
medvetenhet om olikhet och mänsklig värdighet, och därmed ett hjälpmedel för att främja och stödja 
undervisning för social rättvisa. 

Vi ser en tydlig koppling mellan Hawkins (2014) forskning och det som pedagogerna berättade i 
exemplet ovan. Resultaten i Hawkins (2014) studie visar att barnen utvecklade medvetenhet om och 
känslighet för olikhet och mänsklig värdighet, genom att tillsammans med förskollärare reflektera 
kring barnböckers text och bilder. Detta kopplar vi även till det som Strandberg (2006, s. 83) skriver 
om att artefakter hjälper människor att skaffa sig kunskaper, och därmed påverkar deras tänkande. I 
exemplet ovan skaffar barnen sig kunskaper om olikheter och alla människors lika värde, vilket 
förmodligen kommer att påverka deras tankar till att vara mer öppna inför normer och stereotyper som 
finns i verksamheten och samhället. Dessa fysiska redskap (böcker) är därför medierande redskap i 
form av skrift och bild där barnen i samspel med dessa lär sig att man är lika och olika samt har lika 
värde. Ett liknande exempel tog pedagog 5 i förskola B upp när hon pratade om vilka ord man 
använder i till exempel förskolans hall. Hon berättade att de har jobbat med att ha en inkluderande 
verksamhet och att de till exempel ändrat en skylt i hallen där det tidigare stått ”mamma-pappa” till en 
skylt där det nu står ”min familj”, så att det blir inkluderande istället för normerande. Det språkliga 
uttrycket mamma-pappa innehåller ett budskap: att en familj består av en mamma och en pappa. Detta 
medierar dessutom kunskap om att det finns en norm som säger att en familj består av en mamma och 
en pappa, och att alla andra familjer som inte ser ut så här avviker från normen. Genom att istället 
använda orden ”min familj” stärks inte längre normen om hur en familj bör se ut. Detta exempel visar 
således att skrift även kan vara en viktigt medierande redskap (Säljö 2000, s. 157).  

Fysiska redskap, som böcker och skyltar i exemplen ovan, är skapta ur människors erfarenheter och 
kunskaper och därför anses de även vara kulturella redskap (Säljö 2000, s. 30). Det innebär, som vi 
tidigare nämnt, att människor ärver artefakter som tidigare generationer har tillverkat utifrån deras 
erfarenheter och kunskaper, men att dessa gradvis omvandlas och anpassas efter nya erfarenheter och 
kunskaper i människors aktuella tid (Gjems 2011, s. 22). Barnböckerna som pedagogerna nämnde i 
studien, det vill säga böcker om olika familjekonstellationer eller pojkar som bär klänningar, fanns inte 
för några år sedan. Barnlitteratur, skyltar, bilder och leksaker som finns i förskolan ändras i takt som 
olikheter i samhället synliggörs för att på så sätt anpassa förskolans miljö till en mer inkluderande 
miljö. Pedagog 5 berättade om att de har använt sig av bilder som visar olika hudfärg och olika 
familjekonstellationer. Pedagogerna 2 och 6 berättade också om ändringar i förskolans miljö: 

P2: [om dockor] vi har en asiatisk, och en mörk, och en ljus. Så vi har inte bara det här 
standard blonda blå ögon. Vi har olika.  

P6: Vi gjorde en observation kring miljön med en normkritisk checklista då vi tog rum 
för rum och gick igenom vilka miljöer som kunde vara normbevarande och gjorde 
ändringar utifrån observationen. 

Med utgångspunkt i pedagogernas beskrivningar och i relation till ett sociokulturellt perspektiv menar 
vi att förskolan i detta sammanhang skulle kunna tolkas som en socio-kulturell-historisk konstruktion 
av människor, som gradvis omvandlas och anpassas till sin tid (Gjems 2011, s. 22; Strandberg 2006, s. 
81). Att pedagogerna använder och gör om miljön kan tolkas som att de är medvetna om att förskolans 
miljö innehåller en mängd olika budskap och därmed medierar kunskap (jämför med Gjems 2011, s. 
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21), och att genom att konstruera om miljön kan nya positioner möjliggöras och annan kunskap 
konstrueras.  

Diskussion  
Syftet med vår studie var att undersöka pedagogernas erfarenheter med att arbeta normkritiskt 
tillsammans med barnen. Vi utgick från frågeställningarna: Hur beskriver pedagogerna arbetet med 
normkritisk pedagogik tillsammans med barnen i förskolan? och Vilka medierande redskap använder 
pedagogerna för att tillsammans med barnen arbeta normkritiskt? För att samla in empiri till vår studie 
genomförde vi två fokusgruppintervjuer och en intervju via e-post, där vi sammanlagt intervjuade sex 
pedagoger som aktivt arbetar med normkritik i förskolan. Vi har utgått ifrån ett sociokulturellt 
perspektiv i studien och analyserat vårt empiriska material med hjälp av centrala begrepp inom detta 
perspektiv. Vi har presenterat resultatet i två olika teman kopplade till studiens frågeställningar. Det vi 
har kommit fram till är att pedagogerna främst använder språkliga interaktioner som samtal och dialog 
för att arbeta normkritiskt tillsammans med barnen, och att språk således är ett viktigt medierande 
redskap i detta arbete. Det visas dessutom att fysiska redskap som böcker och bilder även är 
medierande redskap, som pedagogerna använder sig av i det normkritiska arbetet tillsammans med 
barnen för att synliggöra olikheter och reflektera kring normer. 

Resultatdiskussion 
Resultat i vår studie innebär, enligt vår mening, att det för pedagogerna verkar vara viktigt att skapa 
förutsättningar för samtal och dialog, där alla barnen ska ges tillräckligt talutrymme och tillit för att 
kunna uttrycka sina frågeställningar samt sina funderingar och tankar. Det framstår i resultat att 
pedagogerna i studien använder samtal och dialog som centrala metoder för att tillsammans med 
barnen synliggöra och utmana normer som kan orsaka diskriminering. Både Bailey (2015) och Lee 
(2010) nämner i sina studier att sociala fastställda normer skapar hierarkier och kategoriseringar av 
människor, där de som avviker normen ibland utsätts för diskriminering och kränkande behandling. 
Short och Carrington (1991) samt Hawkins (2014) visar i sina studier att barnen kan lära sig att känna 
igen tecken på orättvis diskriminering mot förtryckta grupper, genom att tillsammans med vuxna 
utveckla medvetenhet för olikhet, mångfald och mänsklig värdighet. Pedagogerna i vår studie 
berättade att de använder samtal och dialog för att tillsammans med barnen reflektera kring vilka 
normer som förekommer i verksamheten och samhället. Som en av pedagogerna berättade handlar det 
inte om att förmedla barnen kunskaper om vad som är rätt eller fel, utan att tillsammans reflektera 
kring hur barnen och vuxna tänker för att sedan kunna utmana dessa tankar med syftet att uppnå en 
öppenhet för olikheter. Utifrån detta tolkar vi det som att det handlar om att genom dialog vägleda 
barnen att utmana och ifrågasätta normer, för att på så sätt förebygga diskriminering och kränkande 
behandling. Barnen får genom detta även en insikt om människors lika värde samt att det är okej att 
tycka olika. 

Hawkins (2014) anser att förskoleåren är avgörande för att forma kulturella insikter och bilda attityder 
till olikhet, som vi tidigare nämnt. För att barnen till exempel ska kunna känna igen olika tecken på 
orättvis diskriminering mot förtryckta grupper (Hawkins 2014; Short & Carrington 1991) kan 
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pedagogerna, enligt Hawkins (2014), tillsammans med barnen reflektera kring barnböckers text och 
bilder för att undersöka bakomliggande sociala rättvisefrågor. För detta anser Hawkins (2014, s. 121) 
att det är viktigt att förskolepedagogerna tar sitt ansvar för att vägleda barn mot en positiv attityd till 
olikhet och mångfald, samt rättvisa och mänsklig värdighet. Som pedagog kan man, enligt Salmson 
och Ivarsson (2015, ss. 10, 56-57), vara aktivt lyssnande och öppen inför barnens tankar samt ha en 
återkommande dialog för att få barnen delaktiga inom det normkritiska arbetet samtidigt som man 
även då utgår från barnens perspektiv. Detta är något som vi kopplar till det som en av pedagogerna i 
vår studie nämnde: om att det blir en större öppenhet om man värdesätter barnens frågor och inte låter 
frågorna försvinna ”i luften”, samt att det även skapar en större trygghet för barnen om man som 
pedagog vågar ta tag i frågorna och lyfta upp det man tänker och tycker. Barnen kan genom detta få 
syn på olikheter, människors lika värde och sedan kan även barnen själva börja utmana och ifrågasätta 
normer som uppstår i verksamheten. Barnen kan således genom detta få kunskap kring innebörden av 
likabehandling. Likabehandlingsarbetet är därmed en viktig del av det normkritiska arbetet, enligt 
Björkman (2010, s. 165). 

Förutom språket så är även skrift och bild viktiga medierande redskap (Säljö 2000, s. 157; Säljö 2010, 
s. 160). Enligt Säljö (2010, s. 31) är artefakter föremål som är tillverkade av människor för ett särskilt 
syfte utifrån deras kunskaper och erfarenheter. Strandberg (2006, s. 30) och Säljö (2014, s. 74) 
beskriver att barnen skaffar sig kunskaper i samspel med fysiska och språkliga redskap, vilket innebär 
att barns lärande är beroende av dessa redskap som finns tillgängliga för dem. Som vi redan nämnt, 
använder pedagogerna i studien sig även av fysiska redskap såsom böcker, bilder och skrift för att 
tillsammans med barnen arbeta normkritiskt. Resultat i vår studie visar även att pedagogerna som 
aktivt arbetar med normkritisk pedagogik reflekterar ur ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv 
om vilka böcker de läser och som finns på förskolan. De väljer medvetet böcker som synliggör 
olikheter för att på så sätt kunna utmana vissa normer och skapa en inkluderande verksamhet. Detta 
kopplar vi till Tsaos (2008) forskning som belyser att barnlitteratur påverkar barns utveckling och 
identitetsskapande. Tsao (2008) drar slutsatsen att barnlitteratur är viktig för barn eftersom de skapar 
sig olika förebilder att kunna identifiera sig med genom böckerna. Tsao (2008) anser därför att det är 
viktigt att böcker väljs ur ett jämställdhetsperspektiv med syftet att barnlitteratur ska synliggöra olika 
personligheter i karaktärerna oavsett kön för att inte begränsa barns utveckling.  

Parlevliet (2012) lyfter upp att böcker fungerar som ett redskap för att överföra kultur. Detta tycker vi 
går att det går att koppla till alla pedagogers utsagor, eftersom de alla använder böcker som ett 
medierande redskap. Pedagogerna använder alltså böcker för att tillsammans med barnen arbeta ur ett 
normkritiskt perspektiv, där en av pedagogerna berättade att det oftast är genom litteraturen som de 
pratar med barnen om normer. Pedagogerna använder således böcker (fysiska redskap) som ett 
hjälpmedel för att tillsammans med barnen synliggöra och utmana normer som finns i både 
verksamheten och i samhället. Utifrån det som Tsao (2008) och Parlevliet (2012) skriver och med 
utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv verkar det vara viktigt att pedagogerna reflekterar kring 
barnlitteraturen i förskolan ur ett intersektionellt perspektiv, där man även tar hänsyn till andra normer 
kring till exempel etnicitet, ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Detta för att främja en 
förskola för alla, där alla inkluderas och syns, och på så sätt arbetar man med att förebygga 
diskriminering och kränkande behandling. 

Dolk (2013, ss. 240-241) påpekar i sin studie att barnens handlingar kan ses som någon sorts 
påminnelse för att få fram andra möjligheter samtidigt som maktrelationerna inom förskolan även 
synliggörs. Hon lyfter även upp att genom att barn och vuxna accepterar och låter normerna och 
värderingar i verksamheten undergå, slutar man att se dessa som normer och värderingar. Detta 
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kopplar vi till det som pedagogerna lyfter upp i deras berättelser om att barnens tankar och frågor ska 
tas på allvar och utmanas. Pedagogerna lyfter upp att det inte handlar om att korrigera det barnen säger 
eller försumma barnens frågor, eftersom de har rätt till sina tankar. En av dessa pedagoger nämner 
även att, om man som pedagog vågar ta tag i barnens frågor och lyfta upp det man tänker och tycker, 
så skapar det en större trygghet och öppenhet för barnen. 

Slutsatser 
Resultatet av vår studie visar att språkliga interaktioner såsom samtal och dialog är metoder som 
pedagogerna använder för att tillsammans med barnen synliggöra, ifrågasätta och utmana normer inom 
verksamheten och samhället. Det framkommer dock i studiens resultat att pedagogerna använder sig 
av olika språkliga interaktioner beroende på barnens ålder. Pedagogerna som arbetar med de äldre 
barnen använder både samtal och dialog i sitt normkritiska arbete med barnen. Dessa pedagoger utgår 
ofta ifrån barnens egna frågor och funderingar för att starta en dialog och utmana barnens tankar kring 
normer. Pedagogerna som arbetar med de yngre barnen använder sig främst av samtal för att förmedla 
kunskaper till barnen om till exempel hur man är en bra kompis och att alla människor har lika värde. 
Språkliga redskap såsom språk verkar således vara det främsta medierande redskapet som 
pedagogerna i studien använder sig av i arbetet med normkritik tillsammans med barnen. Pedagogerna 
och barnen använder språk för att förmedla sina tankar samt för att få del av vad andra tänker och 
tycker, och på så sätt skaffar de sig kunskaper. 

Resultatet i studien visar dessutom att alla pedagoger, både de som arbetar med de äldre barnen och de 
som arbetar med de yngre barnen, även använder sig av fysiska redskap såsom böcker, bilder och 
skriftspråk, för att tillsammans med barnen arbeta normkritiskt. Det framgår i studien att dessa fysiska 
redskap är medierande redskap, vilket innebär att de innehåller ett budskap och förmedlar kunskaper 
till barnen om till exempel olika familjekonstellationer. Pedagogerna i studien använder dessa olika 
fysiska redskap som hjälpmedel för att synliggöra och utmana normer. I denna studies resultat framgår 
således att språkliga och fysiska redskap är medierande redskap som pedagogerna använder för att 
tillsammans med barnen arbeta normkritiskt. Dessa medierande redskap används för att förmedla 
kunskaper om alla människors lika värde, genom att tillsammans reflektera kring och utmana normer 
som på något sätt skulle kunna leda till diskriminering. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Förskolans läroplan lyfter upp att ”verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och 
omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 
och levnadssätt” och att ”inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” (Skolverket 2016, s. 4). För att kunna 
arbeta mot dessa mål anser vi att det är viktigt att utgå från normkritisk pedagogik, eftersom 
normkritisk pedagogik har sin utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv. I ett intersektionellt 
perspektiv ifrågasätter man normer kring bland annat kön, sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och 
klass (Dolk 2011, s. 60; Bromseth & Darj 2010, s. 13). Detta innebär nämligen ett 
likabehandlingsarbete som omfattar alla diskrimineringsgrunder, och mer. Vi tycker att det är viktigt 
att utgå från ett normkritiskt förhållningssätt redan med barnen i förskoleåldern, där de då får lära sig 
kring människors olikheter och likheter samt att inte dra negativa slutsatser om människor som avviker 
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normen och som ses som annorlunda. Detta för att barnen ska få en insikt kring alla människors lika 
värde och för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

När vi skulle söka forskning kring normkritisk pedagogik i förskolan märkte vi, liksom Dolk (2011, s. 
62) lyfter upp, att det finns väldigt få studier kring detta ämne. Därför anser vi att vår studie har 
betydelse för förskolepraktiken. Resultaten i vår studie belyser olika arbetssätt och redskap som 
pedagogerna tillsammans med barnen kan använda sig av för att arbeta med normkritisk pedagogik, 
vilket självfallet inte är det enda man kan göra eller det man måste göra. Vår tanke med denna studie 
är att ge inspiration till personer som också är intresserade av normkritik samt ge dem praktiska 
exempel på hur de tillsammans med barnen kan arbeta ur ett normkritiskt perspektiv. Det vi även vill 
med detta är att främja normkritisk pedagogik som arbetsredskap för att förebygga diskriminering och 
kränkande behandling i förskola, skola samt även i samhället. Vi anser att om barnen redan i 
förskoleåldern lär sig att känna igen tecken på orättvis diskriminering, så kan detta bidra med att 
bygga ett öppet samhälle där alla inkluderas och känner sig trygga med den man är. 

Vidare forskning 
Efter att vi har genomfört denna studie känner vi att det är viktigt att pedagogerna har kännedom kring 
normkritik som arbetsredskap för att motverka diskriminering och kränkande behandling, vilket även 
lyfts fram av Skolverket (2009, s. 13). I vår studie visas att pedagogerna som arbetar med normkritisk 
pedagogik ofta utmanar barnens tankar kring normer för att synliggöra olikhet och öka barnens 
medvetenhet om alla människors lika värde. Vi anser därför att det vore viktigt att forska vidare kring 
detta område, det vill säga normkritik i förskolan, för att på så sätt öka kunskapen kring det. I vår 
studie har vi synliggjort pedagogers erfarenheter med att arbeta normkritiskt tillsammans med barnen. 
Vi tycker att det även vore intressant att undersöka barnens egna erfarenheter kring normkritik och ta 
reda på hur de själva upplever diskriminering och kränkande behandling kopplade till normer. 
Tidigare forskning har ofta ett stort fokus på kön och genus och vi tycker därför att det vore intressant 
att forska vidare kring normer utifrån ett intersektionellt perspektiv, där normer kring andra 
diskrimineringsgrunder också undersöks och synliggörs. Därför tycker vi att det eventuellt vore 
intressant att forska vidare kring frågeställningarna: 

•   Hur upplever barnen diskriminering och kränkande behandling i förskolor som aktivt arbetar 
normkritiskt? 

•   Vilka normer reproduceras i förskolan utifrån ett intersektionellt perspektiv? 

•   Vilka normer synliggörs och utmanas i förskolan utifrån ett intersektionellt perspektiv? 
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Bilagor  

Bilaga 1 Informations- och samtyckesbrev 
 

 
Stockholm, 11 november 2016 

Hej Förskollärare/Pedagoger! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att 
handla om normkritisk pedagogik och hur förskollärare/pedagoger inkluderar barnen i detta arbete. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja ordna en gruppintervju med förskollärare/pedagoger 
från olika avdelningar på förskolan. Vi kommer att ställa frågor kring hur ni tillsammans med barnen 
arbetar ur ett normkritiskt perspektiv. Intervjun beräknas pågår cirka 30 till 45 minuter och kommer att 
ljudinspelas. Vi kommer eventuellt även att anteckna medan intervjun pågår. Vi önskar besöka er 
under vecka 46-48. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådet skrivit om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan när som 
helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar 
kommer ni också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om ert eget deltagande. 
En förutsättning för er medverkan är att ni samtycker till studien. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar, 
Camilla Mate Romul och Ester Ventura Rico 
 
 
Camilla Mate Romul, telefon, e-post 
Ester Ventura Rico, telefon, e-post 
 
Linnea Bodén (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen  
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-120 762 15 
Mailadress: linnea.boden@buv.su.se 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie fylls i vid intervjutillfället av informanten. Om 
du inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

 

 

 

Jag medger att delta i studien. 

 

 

 

Namnunderskrift ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Namnförtydligande ……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
 
Inledning till intervjun: 

-   Presentation av oss 

-   Syfte med vår studie 

-   Eventuella frågor från deltagarna om studien samt informations- och samtyckesbrev 

 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Berätta kort om er avdelning: Hur ser den ut (antal barn, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning osv.)? 

2. Beskriv vad ett normkritiskt arbete innebär för er. Har ni något exempel som ni vill dela med er? 

3. Pratar ni med barnen om normer? I så fall hur? 

4. Vilka normer har ni och barnen tillsammans arbetat med? Hur har ni gjort det? 

5. Använder ni miljön på förskolan för att arbeta normkritiskt? 

6. Hur arbetar ni med barnens delaktighet i arbetet med normkritisk pedagogik? 

 a) ev. Hur skulle ni kunna göra barnen delaktiga i arbetet med normkritisk pedagogik? 

7. Vilka utmaningar anser ni att det finns med att göra barnen delaktiga i det normkritiska pedagogiska 
arbetssättet? 

8. Berätta om någon situation där det fungerar bra/mindre bra att göra barnen delaktiga i det 
normkritiska arbetet. Varför lätt, varför svårt? 
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