
 
 

 

”Jag försöker att inte köna barnen på min 

förskola” 
 

En diskursanalytisk studie om normkritiskt pedagogiskt arbete i 
förskola 
 

 

Marie Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Masteruppsats 30 hp 

Masterprogrammet i pedagogik (120 hp) 

Höstterminen 2013 

Handledare: Kajsa Ohrlander 

Examinator: Klas Roth 

English title: “I try not to gender the children in my pre-school”: A discourse analytical study on norm-critical pedagogical work in pre-

schools   



2 
 

Förord 
 

 

Mitt varma tack till 
 

- de tre pedagoger som genom intervjuer och dagböcker modigt och generöst delat med 

sig av sina tankar om och erfarenheter av normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola. 

 

- min handledare Kajsa Ohrlander för konstruktiv kritik och uppmuntrande 

kommentarer. 

 

- Anna Forssell, Elisabeth Hultqvist, Kristina Lanå, Eric Larsson och Malou Risberg 

inom forskningsseminariet Skola och bildning på Institutionen för pedagogik och 

didaktik på Stockholms universitet för läsning, uppmuntran och förändringsidéer. 

 

- Stina Flink, Maria Hvarfner och Katharina Styf inom bokcirkeln i Nätverket för 

normkritisk pedagogik i Uppsala för läsning och reflektioner kring resultat och analys.  

 

- Mette Bovbjerg Nielsen för läsning, funderingar och konstruktiv kritik.  

  



3 
 

Sammanfattning 
Startpunkten för denna masteruppsats var mina egna erfarenheter av att ha försökt arbeta med 

normkritisk pedagogik i förskolan och de funderingar, möjligheter och hinder jag då mötte. Det tycks 

som att det är lättare att skriva om och tänka kring dessa frågor än att faktiskt själv genomföra dem i 

praktiskt pedagogiskt arbete. Jag beslöt mig därför att i denna uppsats undersöka vilka möjligheter och 

problem som finns när pedagoger försöker arbeta normkritiskt i förskolan.  

I uppsatsen har jag intervjuat och tagit emot dagböcker från tre pedagoger som har uppgivit att de 

försöker arbeta med dessa frågor. I min undersökning har jag anlagt ett diskursanalytiskt och 

queerteoretiskt perspektiv. Jag har frågat pedagogerna om vilka normer som görs centrala i arbetet, hur 

de försöker arbeta med normkritisk pedagogik samt vilka förutsättningar, möjligheter och hinder de 

möter i det normkritiska arbetet.  

I pedagogernas tal om sitt normkritiska pedagogiska arbete har jag identifierat vissa normer som 

speciellt viktiga och framträdande; normer kring kön, sexualitet, hudfärg och etnicitet samt ålder. Ett 

gemensamt mönster som jag har identifierat handlar om en övergripande normkritisk 

motståndsdiskurs mot att tala i termer av binära kategorier. Det innebär att de intervjuade ofta 

definierar sitt normkritiska arbete som att det handlar om att utmana dikotoma kategorier som skapats 

via uteslutningar och motsatsförhållanden, såsom flicka är inte pojke, heterosexuell är inte 

homosexuell etc. I detta blir alltså språket tydligt en nyckel och ett redskap, dvs det är genom att 

undvika sådana benämningar och kategorier samt att hitta nya benämningar som mycket av det 

normkritiska arbetet utförs. Detta bildar en diskurs om språket som nyckeln i det normkritiska 

pedagogiska arbetet. Ur ett queerteoretiskt perspektiv kan en förstå detta språkliga motstånd mot 

dikotoma kategorier som en kamp för att göra fler liv begripliga. Genom förflyttningar av gränser för 

inneslutning och uteslutning deltar pedagogerna i en omförhandling av erkännande och därmed också, 

med filosofen Judith Butlers ord, av levbara liv.  

Dessutom placerar de intervjuade stort ansvar för arbetet hos sig själva. Det är de som pedagoger som 

själva ska utmana normer i en diskurs om ansvar. Detta arbete sker, menar de, i en förskola med stora 

barngrupper och för lite personal där det normkritiska pedagogiska arbetet ofta ligger på enskilda 

engagerade pedagoger som kämpar med bristande resurser för något de tror på. De förutsättningar för 

arbetet som pedagogerna beskriver har jag formulerat som en diskurs om en ansträngd förskola.  

Pedagogernas tal om normer och strategier har i hög grad fokus på de vuxnas förhållningssätt 

gentemot barnen, de vuxnas utmanande av normer och vuxnas språk. En av de utmaningar som jag ser 

att normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola står inför är att fortsätta utforska och formulera vad 

normkritisk pedagogik kan vara tillsammans med barnen.  

Nyckelord: normkritisk pedagogik, förskola, intersektionalitet, queerteori, diskursanalys, normer 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Det är augusti. Sommaren är fortfarande varm. Förskolebarnen har börjat sin 

termin medan jag vikarierar några dagar i förskolor innan min 

universitetstermin tar sin början. Vi sitter två pedagoger vid ett matbord 

tillsammans med sex barn som är mellan tre och fem år. När den andra 

pedagogen går iväg för att hämta mer mat får jag frågan av ett barn: 

- Är du kille?  

- Vad tror du? frågar jag. 

- Jag tror att du är kille, svarar barnet. 

- Vad är det som gör att du tror det? frågar jag vidare. 

Barnet ser ut att fundera lite. 

- Du har kort hår, blir svaret. 

- Om jag hade långt hår, skulle jag vara tjej då? undrar jag. 

Barnet ser återigen ut att fundera. Den andra pedagogen kommer in i 

rummet. Barnets och mitt samtal verkar avslutat. 

Under flera perioder i mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom förskolan. Jag har arbetat 

i olika yrkesfunktioner; som barnskötare, dagbarnvårdare och förskollärare. Under vissa 

perioder har jag varit vikarien som kommit in för en dag för att täcka upp för förkyld personal 

och i andra perioder har jag varit den fast anställda som tillsammans med kollegorna ska få 

verksamheten att fungera. Flera gånger under dessa år har jag av förskolebarn fått frågan om 

jag är kille eller tjej. Frågan har inte bara fått mig att reflektera över hur barn uppfattar att jag 

gör kön utan också över hur och varför olika kategoriseringar som har med exempelvis kön, 

sexualitet och ålder att göra blir så viktiga och särskilt då i förskolans verksamhet.   

Mitt intresse för feminism och maktkritiska frågor har gjort att jag har försökt granska mitt 

eget arbete på förskolor med förhoppningen att inte begränsa barnens möjligheter. Efter hand 

har det utvecklats till ett intresse för arbete med normer kring t ex funktionalitet, sexualitet 

och ålder samt vad normer spelar för roll i formandet av våra livsvillkor och samhällen. Det 

har varit ett utforskande och ett prövande. Jag har både arbetat i verksamheter där det inte 

funnits intresse för en kritisk blick på normer och verksamheter där det intresset funnits. Detta 

har väckt nyfikenhet hos mig att studera hur pedagoger som försöker jobba med normkritisk 
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pedagogik beskriver sitt arbete och vilka förutsättningar de formulerar för detta arbete. Det 

var så denna uppsats tog sin början.  

 

1.2 Normkritisk pedagogik – en bakgrund  
För att få en överblick och ett sammanhang till den normkritiska pedagogiken ger jag här en 

bakgrund. Inledningsvis presenterar jag normkritisk pedagogik som begrepp. Därefter redogör 

jag för de sammanhang där normkritisk pedagogik i förskola har anammats och fortsatt att 

formuleras och göras. Det innefattar även en presentation av de styrdokument och den 

lagstiftning som pedagoger i förskola är skyldiga att arbeta utifrån och som relaterar till 

normkritisk pedagogik.  

 

1.2.1 Normkritisk pedagogik som begrepp   

Begreppet normkritisk pedagogik är ett relativt nytt svenskt begrepp som började användas av 

en studiecirkel som startade våren 2007 inom det queerpedagogiska nätverket i Stockholm 

(Bromseth & Darj, 2010). Sedan dess har begreppet spridits och blivit ett etablerat begrepp 

för ett visst maktkritiskt perspektiv på pedagogik. Diskussionerna kretsade 2007 enligt Janne 

Bromseth och Frida Darj kring frågor om hur de förståelser av identitet, kunskap och makt 

som präglar queerteori kan användas i arbetet med lärande och förändringsstrategier 

(Bromseth & Darj, 2010). De deltagande i diskussionerna i studiecirkeln var forskare och 

praktiker inom högre utbildning, gymnasieskola, museivärlden, ideella organisationer och 

statliga myndigheter. Utifrån deras arbete och studiecirkelns diskussioner formulerades sedan 

vad normkritisk pedagogik kan innebära i antologin Normkritisk pedagogik. Makt, lärande 

och strategier för förändring (Bromseth & Darj (red), 2010). Men tanken på att kritiskt 

granska och utmana normer i pedagogiska sammanhang hade funnits tidigare, exempelvis 

kring synen på kunskap och makt (t ex Freire, 1974).  

Normkritisk pedagogik har sin drivkraft i rörelser utanför akademin, men med stark koppling 

till vissa vetenskapliga synsätt och queerteoretiska perspektiv, menar Maria Rosén som är en 

av författarna i antologin (Rosén, 2010). Begreppet normkritisk pedagogik kom till ”[f]ör att 

bättre beskriva den intersektionella maktkritiska pedagogik som utvecklades” (Bromseth & 

Darj, 2010:13). Intersektionalitet definieras av Renita Sörensdotter i antologin som ett 

begrepp som formulerar hur olika maktordningar, inkluderingar och exkluderingar samverkar 
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med varandra (Sörensdotter, 2010). Sörensdotter menar att det genom begreppet 

intersektionalitet skapas möjlighet att synliggöra de komplexa maktrelationer som formar våra 

livsvillkor och vårt handlingsutrymme (Sörensdotter, 2010). Begreppet normkritisk pedagogik 

”har fungerat som ett arbetsredskap för att visa på hur olika normer samverkar och skapar 

maktobalanser inom olika pedagogiska praktiker, samt hur man kan utmana dessa normer.” 

(Bromseth & Darj, 2010:13). Begreppet normkritisk pedagogik ska enligt Bromseth och Darj 

ses som en process som på intet sätt är färdig. Syftet är enligt dem att ”plantera ett specifikt 

sätt att tänka på social förändring genom lärande och utbildning, samt en tydlig agenda om 

vad som ska uppnås.” (Bromseth & Darj, 2010:14).  

 

1.2.2 Normkritisk pedagogik i förskola – sammanhang och aktörer  

De sammanhang där normkritisk pedagogik i förskola idag utformas och praktiseras spänner 

över ett brett fält. Detta fält sträcker sig mellan sammanhang och aktörer som är sinsemellan 

beroende, såsom feministisk och queer aktivism, nätverk med intresserade pedagoger, 

organisationer (t ex RFSL
1
), pedagogiskt arbete i förskolor och skolor, företag som säljer 

utbildningar, akademisk forskning, litteratur (t ex forskningsrapporter, böcker som riktar sig 

till verksamma pedagoger och studentuppsatser), akademiska kurser och statliga diskurser 

(formulerade i bl a rapporter och diskrimineringslagstiftningen). Det saknas dock översiktlig 

forskning om normkritiskt pedagogiskt arbete både generellt och specifikt inom förskolan. 

Därför är det osäkert hur och i vilken grad detta arbete faktiskt bedrivs.   

Såsom normkritiskt pedagogiskt arbete har formulerats är det inte i förskolan som det framför 

allt har varit i fokus. De första metodmaterialen rörde kön- och sexualitetsnormer i skolan och 

forskningsprojekten handlade om skolan som producent av kön- och sexualitetsnormer. Det är 

snarare utifrån arbete med ungdomar i och utanför skolan, i dramaverksamheter, inom RFSL:s 

verksamheter, kring frågor om sexualitet och till viss del i högskole- och universitetsvärlden 

som normkritiskt pedagogiskt arbete har formulerats (se Bromseth & Darj (red), 2010).   

När det talas om normkritisk pedagogik i förskolan, såväl som i skolan, ses det ofta som en 

del i det lagstadgade arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkningar och för att 

främja lika rättigheter och möjligheter – till vardags kallat likabehandlingsarbetet. Förskolans 

arbete med frågor kring likabehandling regleras på nationell nivå i läroplan, skollag och 

                                                           
1
 RFSL=Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 
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diskrimineringslag. Utöver lagstiftningen ger Skolverket ut allmänna råd som reglerar 

förskolans arbete samt rapporter på området. I Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 

2010 (Skolverket, 2011a) finns värdegrunden formulerad, som uttrycker det etiska 

förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Där står skrivet att ”[i]nget 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, 2011a:4). Förskolan ska även enligt värdegrunden 

”motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller.” (Skolverket, 2011a:5). I läroplanen står även att förskolan ska sträva 

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

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

eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2011a). 

Det lagstadgade arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkningar – 

likabehandlingsarbetet – regleras i Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567), Skollagen (SFS, 

2010:800) samt Skolverkets allmänna råd (senaste utgåvan Skolverket, 2012) som är 

rekommendationer om hur personal och huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla 

kraven i bestämmelserna. Diskrimineringslagens bestämmelser ska motverka diskriminering, 

inklusive trakasserier, och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (SFS, 2008:567). 

Diskrimineringslagens bestämmelser kompletteras av Skollagens kapitel 6 där det formuleras 

att förskolans huvudman har ansvar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling mot barn och att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra 

att barn utsätts för kränkande behandling i förskolan (SFS, 2010:800). Både 

Diskrimineringslagen och Skollagen kräver dessutom att varje förskoleverksamhet på årsbasis 

upprättar en plan (i Diskrimineringslagen kallad likabehandlingsplan) med en översikt över de 

åtgärder som behövs. Dessa två planer kan sammanföras i en plan där varje verksamhet 

beskriver sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (Skolverket, 

2011b).  

I den litteratur som behandlar normkritisk pedagogik har bl a Bromseth och Rosén formulerat 

den normkritiska pedagogiken som en kritik mot vad de kallar ”toleranspedagogik” eller en 

”toleransdiskurs” som de menar är ett förhållningssätt som används i arbetet med frågor kring 
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värdegrunden i läroplanen (Bromseth, 2010; Rosén, 2010). Toleranspedagogiken beskrivs 

som en pedagogisk diskurs som finns i såväl skola och förskola som i övriga samhället. 

Toleransdiskursen ger enligt Rosén de personer som ingår i normen rätt att välmenande 

tolerera de som avviker från normen, vilket sker utan att maktojämlikheter och normer 

ifrågasätts (Rosén, 2010). Rosén menar att en
2
 därmed inte ifrågasätter de mekanismer som 

gör att vissa människor eller grupper uppfattas som avvikande eller normala. På det sättet 

skapar toleranspedagogiken skillnad mellan de som anses normala och de som ses som 

avvikande, som de ”normala” sedan ska tolerera.  

Det finns idag litteratur i form av handböcker som sammankopplar lagstiftningens krav på 

likabehandlingsarbete i förskola och skola med normkritiskt arbete. Dessa handböcker är Lika 

värde lika villkor?: arbete mot diskriminering i förskola och skola (Nordenmark & Rosén, 

2008), Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete (Elmeroth (red), 2012) och 

Likabehandling i förskola och skola (Svaleryd & Hjertson, 2012).  

Det finns en relation mellan skollagen, diskrimineringslagstiftningen, läroplanerna och den 

normkritiska pedagogiken som Skolverkets egna skrifter är ett uttryck för. Skolverket har t ex 

i rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar 

om diskriminering och trakasserier (Skolverket, 2009) och i skriften Nolltolerans mot 

diskriminering och kränkande behandling – lagens krav och huvudmannens ansvar 

(Skolverket, 2011b) anammat normkritiska perspektiv i likabehandlingsarbetet. I rapporten 

konstateras att normkritiska och intersektionella perspektiv krävs för att få bukt med 

trakasserier och kränkningar i skolan. Skolverket rekommenderar regeringen att dessa 

perspektiv bör ingå i lärarutbildningarnas examensmål (Bromseth & Darj, 2010). I 

Skolverkets regi genomförs i nuläget fortbildningar för personal inom förskolor, grundskolor, 

fritidshem och gymnasieskolor i Värdegrund och likabehandling i teori och praktik där 

värdegrunden ska fokuseras utifrån ett normkritiskt förhållningssätt (Skolverket, 2013).  

En annan aktör i det normkritiska fältet relaterat till förskola är RFSL som sedan 2008 säljer 

utbildningar till offentliga och privata arbetsgivare som resulterar i en hbt
3
-certifiering (RFSL, 

u.å:a). RFSL beskriver certifieringen som ”ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta för 

den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha ett respektfullt bemötande av alla 

                                                           
2
 Jag använder det mer könsneutrala indefinita pronomenet ”en” istället för ”man” i texten, vilket görs mer och 

mer särskilt inom det normkritiska fältet. Till en början kan det kännas ovant för läsaren och det ber jag om 

överseende med. 
3
 hbt= homosexuella, bisexuella och transpersoner 
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anställda och patienter/klienter/brukare, oavsett deras bakgrund.” (RFSL, u.å:a). Fokus ligger 

på hbt-frågor. Certifieringsarbetet innebär en överenskommen genomförandeplan, 

innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete. All personal på 

arbetsplatsen ska genomgå en utbildning i fyra steg (ny personal som tillkommer under den 

tidsperiod certifieringen gäller kan delta i en kortare utbildning). Under utbildningen ses, 

förutom bemötande, även skriftligt material och fysisk miljö över för att alla ska känna sig 

inkluderade och välkomna (RFSL, u.å:b). Hbt-certifieringen är enligt RFSL ”… ett utmärkt 

tillfälle att diskutera och reflektera över normer och bemötande även i ett bredare perspektiv.” 

(RFSL, u.å:b).   

De senaste åren har det kommit förskolor som benämner att de arbetar med normkritiska 

förhållningssätt och/eller som har fått utbildning i normkritiska förhållningssätt via 

exempelvis RFSL:s hbt-certifieringsutbildning, Skolverkets fortbildning kring värdegrund och 

likabehandling eller kommuners egna fortbildningar med dessa perspektiv. Parallellt med 

dessa utbildningsinsatser finns också enskilda pedagoger på förskolor som försöker att arbeta 

med normkritisk pedagogik i sitt dagliga arbete utan att verksamheten som helhet arbetar 

utifrån den. En del av dessa finns i olika nätverk för pedagoger intresserade av normkritiskt 

pedagogiskt arbete. Dessa nätverk består av facebookgrupper, maillistor eller andra informella 

grupper
4
.   

                                                           
4
 T ex Queerpedagogiska nätverket i Stockholm och Nätverk för normkritisk pedagogik i Uppsala.  



12 
 

2 Forskningsöversikt  
Nedan följer en forskningsöversikt med relevans för normkritisk pedagogik i förskola. 

Eftersom de frågor den här uppsatsen avser att utforska, dvs hur pedagoger beskriver att de 

arbetar med normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola, inte har behandlats i tidigare forskning 

har jag i forskningsöversikten sökt efter närliggande forskning som på olika sätt har relevans 

för min undersökning. Den forskning jag har studerat rör kopplingen mellan pedagogik, 

intersektionalitet, queerteori, genuspedagogiker samt normkritik.  

Jag tar upp att normer inom genusforskning problematiserats genom kritik inom fältet och att 

begreppet intersektionalitet växt fram som ett sätt att analysera komplexa maktasymmetrier. 

Intersektionalitet har stor betydelse för den normkritiska pedagogikens teoretiska grund. Jag 

tar även upp forskning som studerat genuspedagogiker i förskola för att sedan ta upp 

perspektiv på normer och det som finns skrivet i en akademisk kontext om den normkritiska 

pedagogiken.   

   

2.1 Intersektionalitet - de diskursiva kategoriernas komplexitet  
Genusforskning har historiskt i första hand fokuserat relationen mellan kvinnor och män samt 

hur kön på olika sätt förmedlas och strukturerar relationer, institutioner och identiteter 

(Mattsson, 2010). Detta fält har successivt vidgats och förståelser av kön har blivit alltmer 

komplexa (Mattsson, 2010). Genusforskningen har kritiserats för att ensidigt lyfta fram vissa 

kvinnors erfarenheter, främst vita heterosexuella västerländska medelklasskvinnors, och 

därmed osynliggöra andra kvinnors upplevelser (Mattsson, 2010). Kritiken har kommit från 

flera håll och kritikerna efterlyser en mer komplex förståelse av kvinnors erfarenheter och 

upplevelser av förtryck. Kritikerna menar att olika grupper av kvinnor har olika erfarenheter 

och kan uppleva olika former av förtryck. Det saknas enligt dem bl a berättelser från 

arbetarklasskvinnor, svarta kvinnor och lesbiska kvinnor (Mattsson, 2010).  

Ur kritiken mot feministiska rörelsers och genusforskningens ensidiga förståelse av kön 

fokuserad på vita heterosexuella medelklasskvinnor har rörelser och teoretiska perspektiv växt 

fram, såsom black feminism, cripteori och queerteori, som uppmanar till en mer 

mångfacetterad analys än enbart relationer mellan kvinnor och män. Ett begrepp som 

teoretiskt kommit till i skärningspunkten mellan queerteori, postkolonial teori, postmodern 

feministisk teori och black feminism är intersektionalitet (Lykke, 2003). Normkritisk 

pedagogik har en uttalad teoretisk grund i intersektionalitetsbegreppet (Sörensdotter, 2010).      
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Intersektionalitet är en skandinavisering av engelskans ”intersectionality”, som kommer av 

verbet ”to intersect” – att genomskära, att korsa (Lykke, 2003). Intersektionalitet som 

skärningspunkt eller korsning visar på ambitionen att belysa hur maktstrukturer och kategorier 

vävs samman och påverkar varandra (Mattsson, 2010).  Detta kulturteoretiska begrepp 

introducerades av den amerikanska genusforskaren Kimberlé Crenshaw 1995 och har använts 

mycket inom nordamerikansk genus-, etnicitets- och sexualitetsforskning (Lykke, 2003; 

Lykke, 2012). I Sverige har intersektionalitetsbegreppet diskuterats sedan början av 2000-talet 

(Lykke, 2012).  

 

Intersektionalitetsbegreppet möjliggör enligt genusvetaren Nina Lykke en analys av 

samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier såsom kön, klass, ålder, sexuell 

preferens, nationalitet etc (Lykke, 2003). Denna samverkan syftar inte på någon form av 

additiv princip där en kategori läggs till en annan, utan bygger på en förståelse där 

maktasymmetriernas olika dimensioner och effekter är oupplösligt förbundna med varandra 

genom en dynamisk interaktion (Lykke, 2003). Poängen med en intersektionalitetsanalys är 

att undersöka hur de olika axlarna interagerar och ömsesidigt konstruerar varandra (Lykke, 

2003). Enligt Lykke har begreppet en inbyggd politisk vision om ett samhälle där det skapas 

utrymme för att kulturell komplexitet hanteras på ett produktivt och icke-exkluderande sätt 

(Lykke, 2003).  

 

Intersektionalitetsbegreppet kan enligt Lykke användas som ett sätt att producera ny kunskap 

om den komplexitet som kännetecknar det postindustriella samhällets subjektivitetsprocesser 

(Lykke, 2003). Begreppet kan vara ett redskap för att förstå subjektets villkor i ett samhälle 

som bl a karakteriseras av förändrade relationer mellan barn och vuxna, migration och 

globalisering (Lykke, 2003). För att förstå de förändrade interaktionerna mellan de diskursiva 

kategorierna och maktasymmetrierna såsom t ex kön och ålder kan intersektionalitets-

begreppet vara till hjälp (Lykke, 2003). Individer subjektiveras enligt Lykke som effekt av 

och i förhandling med föränderliga och hela tiden interagerande diskurser och maktaxlar 

(Lykke, 2003). Detta synsätt knyter an till poststrukturalistiska förståelser av exempelvis kön 

som något som ”görs” och inte som någon essens eller något individen ”är” eller ”har” 

(Lykke, 2003). Det sätt som individen gör kön på kan enligt Lykke inte särskiljas från det sätt 

som hen gör t ex etnicitet, klass och ålder (Lykke, 2012). Våra sätt att vara subjekt på är inte 

indelade i dessa kategorier utan samverkar ständigt.    
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Kritik av intersektionalitetsbegreppet kan bl a vara att det öppnar för en oändlig mängd av 

maktasymmetrier som blir analytiskt ohanterliga (Lykke, 2003). För att undvika att bli sårbar 

för sådan kritik förordar Lykke en begreppsram där en av punkterna innebär att 

intersektionalitetsanalysen alltid baseras på val av vissa maktasymmetrier framför andra 

(Lykke, 2003).     

Utifrån intersektionalitetsbegreppet har en intersektionell genuspedagogik formulerats 

(Lykke, 2012). I denna pedagogik är lärandesituationer befolkade av individer med en 

mångfald av skärningspunkter eller brytningar. Dessa individer gör brytningarna av kön, 

klass, sexualitet etc på många olika sätt. I en intersektionell genuspedagogik ställs frågor om 

vilka konsekvenser dessa skillnader har för lärandeprocesser och en använder kunskapen till 

att förbättra kommunikationen i lärandesituationen (Lykke, 2012). Eleverna eller studenterna 

ses enligt Lykke inte som en homogen grupp utan fokus är på att kritiskt synliggöra skillnader 

och motverka förtryckande normer. Konkret kan detta i en universitetsmiljö innebära att ha 

transversala dialoger där deltagarna får reflektera över sin egen intersektionella förankring 

och pröva att sätta sig in i andras förankring (Lykke, 2012). Detta syftar till att reflektera över 

vilka maktförhållanden och normer som blir synliga i positionsbyten avseende t ex kön, 

sexualitet, ålder, nationalitet, etnicitet och funktionalitet. Genom transversala dialoger ska 

gruppmedlemmarna kunna handla kollektivt utifrån en förståelse av både vad som förenar 

dem och vad som skiljer dem åt. Den intersektionella pedagogiken handlar enligt Lykke om 

att uppmärksamma och medvetandegöra skillnader, maktojämlikheter och exkluderande 

normer i lärandesituationer (Lykke, 2012). Lykke menar att detta inte ska innebära att nya 

normer skapas genom påtvingande konsensusgemenskaper.    

 

2.2 Genuspedagogiker 
Det har ännu inte gjorts några vetenskapliga studier specifikt på normkritiskt pedagogiskt 

arbete i förskola. Däremot finns det i nuläget en hel del forskning i Sverige utifrån såväl 

genusperspektiv som feministiska perspektiv på förskolan (bl a Eidevald, 2009; Hellman, 

2010; Nordberg, 2005) och om hur jämställdhetsarbete och genuspedagogiker bedrivs i 

förskola (bl a Dolk, 2013; Edström, 2010; Lenz Taguchi et al (red), 2011).  

Den forskning som jag funnit om genuspedagogiker och normkritisk pedagogik visar att dessa 

sinsemellan har beröringspunkter i det kritiska förhållningssättet mot kategoriseringar och 

dess effekter (bl a Bromseth & Darj (red), 2010, Lenz Taguchi et al (red), 2011).  Dock har 
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genuspedagogiker sin utgångspunkt i perspektiv på kön medan det normkritiska arbetet 

breddar fokus till fler kategoriseringar. Den normkritiska pedagogiken fokuserar dessutom 

normer som sådana och normaliseringens olika uttryck och effekter.   

Jag ska i den följande översikten fokusera på de kritiska granskningar av genuspedagogiken 

som gjorts. Jag har valt att i forskningsöversikten främst fokusera på forskning gjord i en 

svensk kontext. Det beror på att det finns en hel del forskning kring genuspedagogiker i 

svensk förskola, att normkritisk pedagogik som sådant är ett svenskt begrepp (men som 

givetvis har rötter i perspektiv och pedagogiker som utvecklats internationellt) samt av 

utrymmesskäl.   

Forskningsgruppen inom projektet Förskolan som jämställdhetspolitisk arena vid Stockholms 

universitet menar att två strategier för att arbeta med jämställdhet i svensk förskola dominerat: 

en kompensatorisk och en könsneutral (Bodén, 2011; Dolk, 2011; Eidevald & Lenz Taguchi, 

2011). Ett kompensatoriskt arbetssätt bygger på en föreställning om två åtskilda kön – flickor 

och pojkar (Dolk, 2011). Den vanligaste uppfattningen i den svenska genuspedagogiken är att 

skillnaderna mellan dessa två kön beror på socialisation in i olika könsroller (Dolk, 2011). Det 

kompensatoriska arbetssättet innebär då att kompensera för denna socialisation genom att 

barnen får träna på det som de vanligtvis inte får öva på, såsom att flickor får öva på att vara 

modiga och pojkar får öva på att visa känslor (Bodén, 2011). Ett könsneutralt arbetssätt utgår 

ifrån att barn inte ska begränsas av de förväntningar som finns på flickor och pojkar, utan att 

alla barn ska kunna leka i samma miljöer och med samma material (Bodén, 2011). Att prata 

könsneutralt eller använda könsneutralt bemötande blir en del i arbetet (Bodén, 2011). Det 

pedagogiska arbetet ska bedrivas oberoende av barnens kön och strävar efter att barnen ska 

bemötas lika. Ett könsneutralt arbetssätt utgår även det från en föreställning om två åtskilda 

kön eftersom arbetet ska vara neutralt i relation till hur flickor och pojkar förväntas vara och 

göra.     

I båda dessa strategier, den kompensatoriska och den könsneutrala, tenderar fokus att hamna 

på att det är barnen som ska förändras för att förskolan ska kunna beskrivas som jämställd 

(Bodén, 2011). Barns delaktighet i görande av kön och i jämställdhetsarbetet riskerar att 

försvinna menar Linnea Bodén (Bodén, 2011). Parallellt med det genuspedagogiska arbetet 

har normer kring ålder, i bemärkelsen relationen mellan barn och vuxna i förskolan, belysts i 

de senaste årens forskning kring genuspedagogiker (t ex Dolk, 2013; Eidevald, 2009; Lenz 
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Taguchi et al (red), 2011; Martinsson & Reimers, 2008). Dessa forskare ifrågasätter idén om 

de vuxnas företräde till att definiera om, när och hur makt och normer ska utmanas.   

Ett kritiskt perspektiv på normer kring ålder inom pedagogik har Lena Martinsson som 

ifrågasatt idén om att det är vuxna som vet bäst vilka normer som ska gälla. Martinsson har 

skrivit om föreställningen om kunskaps- och värdeöverföring från vuxna till barn där denna 

föreställning kan ses som en del i skapandet av det underordnade passiva barnet (Martinsson, 

2008). Barn ska i detta perspektiv skolas in i samhället, de är blivande (becomings) och inte 

varande (beings) (Johansson i Martinsson, 2008:139; Halldén i Edström, 2010:10). Förskola 

och skola är enligt Martinsson centrala institutioner i överföringen av normkonstruktioner 

(Martinsson, 2008). Föreställningen om att ”vi måste börja med de allra yngsta” inom 

jämställdhetsarbete bygger på idén om att människor utvecklas kronologiskt med åldern till 

att bli alltmer fullbordade (Lenz Taguchi, 2011). Då antas barn utveckla och bära med sig en 

jämställd könsidentitet till vuxenlivet. Normerna framställs som till synes färdiga, som 

information, snarare än normativa konflikter som alla i ett samhälle lever i om hur t ex kön 

ska förstås (Martinsson, 2008). Vuxna blir då framställda som fullkomliga, färdiga och 

stabila. De ska överföra de rätta normerna till barnen, som ses som okunniga och ofullkomliga 

(jfr Hultman, 2011). Vuxna förstås då som den goda och rätta normens källa. Medan barn 

görs till objekt för överföringar läggs ansvaret på aktörskap på de vuxna (jfr Eidevald, 2009).  

Även pedagogen Klara Dolk ifrågasätter den implicita vuxenauktoriteten inom 

genuspedagogik. I sin avhandling Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan 

(Dolk, 2013) studerar Dolk en förskola som uttryckligen arbetar genuspedagogiskt och det 

arbete med likabehandling, genuspedagogik och barns rättigheter som pågår där. I 

avhandlingen problematiseras genuspedagogiskt arbete i relation till hur ålder görs 

betydelsefullt i förskolan. Detta gör att avhandlingen har ett intersektionellt och normkritiskt 

perspektiv och Dolk hoppas att avhandlingen ”blir ett bidrag till utvecklandet av ett 

normkritiskt arbete med yngre barn” (Dolk, 2013:19). I avhandlingen analyseras hur 

maktrelationen mellan vuxna och barn tar sig uttryck och förhandlas samt vilka möjligheter 

barn har till delaktighet, motstånd och nyskapande inom värdegrundsarbetet i förskolan. Dolk 

argumenterar för ett fokus på delaktighet som inte har en individcentrerad 

demokratiuppfattning med fokus på valfrihet, bestämmande och individuella rättigheter, utan 

där delaktighet förstås som förhandlingar kring möjliga sätt att vara på och att organisera 

förskolan. Barns ”bångstyriga” handlingar kan då förstås som påminnelser om de normer som 
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är förgivettagna och en vilja till demokratisk kommunikation och förhandling med vuxna 

(Dolk, 2013).  

 

Sammanfattningsvis har det kritiska perspektivet på genuspedagogiker synliggjort att 

genuspedagogiker kan bygga på olika sätt att arbeta med kön, även om både kompensatoriska 

och könsneutrala strategier bygger på idén om två kön. Det har även synliggjort att vuxna har 

företräde till att definiera normer och utmaningar av dessa samt att genuspedagogiker riskerar 

att göras på barnen istället för tillsammans med barnen. Det tycks också som om fokus i 

forskning om jämställdhetsarbete och genuspedagogiker har flyttats från att enbart studera 

normer kring kön till att undersöka hur även andra normer, såsom normer kring ålder, görs i 

förskolan. Det visar eventuellt på att forskning kring genuspedagogiker i förskolan börjar bli 

mer intersektionell.   

 

2.3 Perspektiv på normer 
Grundläggande för förståelsen av normkritisk pedagogik är begreppet norm. Normer kan 

enligt Sörensdotter förstås som idéer om vad som anses normalt respektive onormalt 

(Sörensdotter, 2010). Dessa idéer skapar förväntningar på exempelvis individers beteende, 

utseende och livsstil. De beteenden, kroppar, utsagor och sätt att göra saker på som passar in i 

normen bekräftas vanligtvis, medan de som avviker från normen riskerar att stereotypiseras, 

bestraffas eller osynliggöras av sin omgivning. Att rymmas inom normen innebär enligt 

filosofen Judith Butler möjligheten att göras och göra sig begriplig i sociala sammanhang 

(Butler, 2006). Att avvika från normer gör att subjektet riskerar att avfärdas ur en gemenskap.  

Normer bär enligt Butler på en dubbelhet. Å ena sidan står de för riktlinjer och ambitioner 

som vägleder oss och å andra sidan för normaliseringsprocesser som skapar tvångsmässiga 

kriterier för vad som exempelvis förstås som normala ”kvinnor” och ”män” (Butler, 2006). 

Normer styr i den andra bemärkelsen vad som är ”begripliga” liv. Normer binder människor 

samman, men gör det genom strategiskt uteslutande (Butler, 2006). Butler förtydligar 

normaliseringsprocesserna så här: 

En norm är inte samma sak som en regel, och den är inte samma sak som en 

lag. En norm verkar inom sociala praktiker som den outtalade 

normaliseringsstandarden. Även om det är analytiskt möjligt att särskilja en 

norm från praktikerna den är inbäddad i, kan den mycket väl visa sig 
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motspänstig mot alla försök att lyfta ut verkningarna ur sina kontexter. 

Normer är kanske eller kanske inte uttalade, och när de verkar som den 

normaliserande principen i sociala praktiker, förblir de vanligen outtalade, 

svåra att uppfatta, och de syns tydligast och mest dramatiskt i effekterna de 

skapar. (Butler, 2006:59).  

Normer kan handla om bl a förväntade maskulina män, jämställd heterosexuell tvåsamhet, 

vithet, funktionella kroppar och medelklassbakgrund. Frågor kring bl a kön, sexualitet, 

etnicitet, funktionalitet och klass lyfts ofta fram i texterna kring normkritisk pedagogik. Just 

behovet av intersektionella analyser av förtryck och hur olika positioner samverkar ses som 

centralt och att det är något där normkritisk pedagogik kan vara en hjälp (t ex Sörensdotter, 

2010). Normer varierar med sammanhanget även om det finns vissa normer som är 

dominerande i samhället (Sörensdotter, 2010). Sörensdotter poängterar att maktrelationer ska 

ses som just relationer och att de är rörliga och föränderliga (Sörensdotter, 2010). Med 

inspiration från filosofen Michel Foucault ses vi alla som del i maktens ordning (Sörensdotter, 

2010). Det är inte så enkelt som att normpersoner har makt och icke-normpersoner är 

maktlösa.  

Eftersom normer ses som något vi lär oss går det också att förändra dessa menar Sörensdotter. 

Att vara kritisk mot normer innebär inte att förespråka normlöshet (Sörensdotter, 2010). Det 

innebär snarare att synliggöra, analysera och utmana begränsande normer. Genom 

förändringsarbete kan normer och maktrelationer omförhandlas. Införlivandet, omformandet 

och ifrågasättandet av normer sker både omedvetet och medvetet, enligt Sörensdotter. Men 

det finns inget normlöst tillstånd, utan enbart inkludering och exkludering som står i relation 

till varandra.   

 

2.4 Normkritisk pedagogik i akademin 
Det som finns skrivet om normkritisk pedagogik i vetenskapliga sammanhang är främst 

antologin Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring (Bromseth & 

Darj (red), 2010) som jag tog upp tidigare. Författarna till antologin är såväl forskare som 

andra yrkesverksamma inom fält med någon koppling till lärande. De deltagande forskarna, 

Janne Bromseth och Renita Sörensdotter, har även skrivit kapitlet Normkritisk pedagogik: en 

möjlighet att förändra undervisningen (Bromseth & Sörensdotter, 2012) i en antologi om 

genusvetenskapens pedagogik och didaktik med fokus på hur en intersektionell normkritisk 
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ansats till undervisningsarbete kan användas inom det genusvetenskapliga fältet i en 

universitets- och högskolekontext.  

 

Som jag tidigare påpekat har normkritisk pedagogik inspirerats framför allt av queerteori och 

queerpedagogik. Queerpedagogik som begrepp myntades internationellt av Mary Bryson och 

Suzanne de Castells 1993 och är influerad av queerteori och olika inriktningar inom kritisk 

pedagogik (Bromseth & Darj, 2010). Queera perspektiv på utbildning och skola i Sverige har 

utvecklats genom att studera hur normskapanden äger rum i pedagogiska sammanhang och 

genom att utveckla förändringsstrategier och metoder inspirerade av queerteori (Bromseth & 

Darj, 2010). Flera forskningsprojekt har fokuserat på skolan som producent av köns- och 

sexualitetsnormer (t ex Ambjörnsson, 2004; Bäckman, 2003; Lundgren & Sörensdotter, 2004; 

Martinsson & Reimers, 2008). Utvecklingen av förändringsstrategier och metoder kring 

normkritik har främst skett inom ideella organisationer (t ex Brade et al, 2008; Bromseth & 

Wildow, 2007; Edemo & Rindå, 2004; RFSL Ungdom, 2006).  

I förra avsnittet redogjorde jag för perspektiv på normer. Även förändringsstrategier, som 

normkritisk pedagogik, bär på budskap om normer och avvikelse – om vem och vad det är 

som ska förändras (Bromseth, 2010). Enligt Bromseth behöver vi ställa oss frågan om 

bestående maktstrukturer och normer utmanas som del av förändringsstrategin – eller inte. 

Den formulerade normkritiska pedagogiken har inspirerats av utbildningsvetaren Kevin 

Kumashiro som skriver att den teoretiska och ideologiska förståelsen av vad förtryck består i 

är centralt för vilka åtgärder som föreslås (Bromseth, 2010). Skillnaden mellan olika strategier 

handlar då till stor del om hur en förstår makt, identitet och kunskap. Kumashiro kategoriserar 

olika ansatser i arbetet med att förändra förtryck i utbildning och undervisning utifrån fyra 

problemformuleringar; utbildning för den Andra, utbildning om den Andra, utbildning som är 

kritisk till privilegiering och andragörande samt utbildning som förändrar studenter och 

samhället (Bromseth, 2010). Den Andra förstås då som den som traditionellt blir 

marginaliserad eller förtryckt på grund av kön, etnicitet, sexualitet och klass. I de 

utbildningsinstitutioner som Kumashiro har studerat och som ligger till grund för de fyra 

problemformuleringarna användes ofta flera förståelser eller strategier i kombination.  

I litteraturen om normkritisk pedagogik används begreppet dubbla strategier för att tydliggöra 

att det normkritiska arbetet både innebär att synliggöra normer och att berätta fler berättelser 

än de vanligt förekommande (Bromseth, 2010). Genom att som pedagog och som barn ges 

möjlighet att utveckla en normkritisk blick för att kunna se hur maktrelationer och normer 
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skapas byggs en grund för att kunna förändra dem. Förutom att kunna se normer innebär 

dubbla strategier också att erbjuda och skapa ny kunskap. Själva berättelserna om fler sätt att 

vara och leva förändrar enligt Bromseth kunskapen och utmanar dess normativa grund 

(Bromseth, 2010).     

När gymnasieläraren Lotta Björkman i antologin Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och 

strategier för förändring (Bromseth & Darj (red), 2010) beskriver sitt arbete är just att se sig 

själv, vem en är och de normer en själv befinner sig inom en grundläggande förutsättning för 

arbetet (Björkman, 2010). Björkman formulerar det som att en då kan ”göra medvetet 

professionella, snarare än omedvetet privata, pedagogiska val.” (Björkman, 2010:175). Enligt 

Bromseth innebär normkritisk pedagogik ett ständigt reflexivt arbete att se kritiskt på sig 

själv, sina handlingar och relationer (Bromseth, 2010).   

 

Björkman skriver om normkritisk pedagogik som ”misstagens” pedagogik, om hur centralt 

det är att se potentialen i sina ”misstag” (Björkman, 2010). Denna prestigelöshet menar 

Björkman är en förutsättning för att sätta igång med ett normkritiskt pedagogiskt arbete. 

Genom att se och reflektera kring de gånger vi har gjort misstag eller det blir fel kan vi förstå 

hur djupt normer är förankrade i oss och hitta saker att förbättra i vårt arbete. Björkman kallar 

det att få syn på sina ”normblinda fläckar” och ge sig själv chansen att omlära och störa sin 

bild av kunskap, elever och sig själv (Björkman, 2010). Bromseth beskriver Brysons och de 

Castells arbete som en positiv värdering av misslyckandet. Detta skulle nära nog kunna vara 

ett huvudsyfte med queerpedagogik – att fortsätta misslyckas. Motsatsen kommer enligt 

Brysons och de Castells att innebära att vi antingen inte utmanar makten tillräckligt eller att 

maktrelationer har förändrats, ser ut på andra sätt och inte längre fångas av kritiken 

(Bromseth, 2010).   

I antologin En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar (Lenz-Taguchi et al 

(red), 2011) som skrevs inom forskningsprojektet Förskolan som jämställdhetspolitisk arena 

kritiserar Hillevi Lenz Taguchi den praktiserade normkritiska pedagogiken. Lenz Taguchi 

hävdar att det ofta uppstår ett problem i skärningspunkten mellan det som anses vara 

föränderligt och det som behöver benämnas och erkännas som tydliga subjektspositioner 

(Lenz Taguchi, 2011). Enligt författaren behandlas de nya diskursiva subjektspositionerna i 

det pedagogiska arbetet som avgränsade positioner som en inte gärna vill överge, t ex genom 

att identifiera positioner som normpersoner och normbrytare. Detta är enligt Lenz Taguchi 

inte förenligt med feministisk poststrukturalism och queerteori som den normkritiska 
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pedagogiken bygger på. Eftersom diskursernas maktproduktioner ständigt skiftar i relation till 

andra diskurser i varje nytt sammanhang går det enligt författaren inte att hänvisa till 

dominerande diskurser som om de var allmängiltiga. Exempelvis kan den queera positionen 

enligt Lenz Taguchi innebära en norm i vissa sammanhang som istället gör de som är 

”okunniga” om dessa perspektiv till avvikare. I olika sammanhang är exempelvis kön, 

hudfärg eller funktionalitet maktproducerande i skiftande grad.  

Bromseth och Sörensdotter som är två av författarna till Normkritisk pedagogik. Makt, 

lärande och strategier för förändring (Bromseth & Darj (red), 2010) som Lenz Taguchi 

kritiserar, beskriver dock normer som just kontextberoende, varierande samt att positionerna 

är situationsberoende, relationella och föränderliga (t ex Bromseth, 2010; Sörensdotter, 2010). 

Samtidigt finns normer som oftare görs giltiga än andra, exempelvis att kärleksrelationer 

förutsätts vara heterosexuella tvåsamheter. Dessa normer är kopplade till makt och privilegier 

och är därför av vikt att synliggöra.  

Att synliggöra normer och kategoriseringar utan att de ses som givna eller får en statisk 

karaktär kan ses som en utmaning för en normkritisk pedagogik. Med referens till Iris Marion 

Young tar Sörensdotter upp behovet av att uttala oss kollektivt om kategorier för att kunna 

skapa förändring (Sörensdotter, 2010). Sörensdotter förstår Butler som att vi inte kan upplösa 

kulturella kategorier helt, som exempelvis ”kvinna”, utan måste använda de som finns 

tillgängliga i kulturen för att begripliggöra oss själva. För att kunna tala om underordning 

behöver begreppet kvinna talas om generellt och dekonstrueras för att visa på föränderlighet 

och mångfasettering (Sörensdotter, 2010). I den strategin fyller kategoriseringar en funktion. 

Martinsson skriver om organiserande i kollektiva allianser, utan bas i en föreställning om 

kollektiv identitet, som istället har intresset riktat mot de normer som skapar olika villkor för 

subjektivitet och mot förtryckande principer (Martinsson, 2008). I den formen av allianser är 

basen inte längre identitet, såsom kvinna, utan kampen mot normerna i sig.   

En annan potentiell kritik av normkritisk pedagogik är, liksom av intersektionalitetsbegreppet, 

att den öppnar för en oändlig mängd av maktasymmetrier kopplade till normer som blir 

analytiskt eller praktiskt ohanterliga (jfr Lykke, 2003). Lykkes svar på detta, till 

intersektionalitetsanalysens försvar, är bl a att analysen alltid ska baseras på val av vissa 

maktasymmetrier framför andra. Ett svar för den normkritiska pedagogiken skulle kunna vara 

en liknande strategi – att i givna sammanhang definiera vilka normer en arbetar med eller 

analyserar utifrån.     
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett diskursanalytiskt och queerteoretiskt perspektiv undersöka 

hur pedagoger som arbetar med normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola beskriver sitt 

arbete. De frågeställningar jag arbetar utifrån är:  

1. Vilka normer görs centrala i pedagogernas beskrivningar av det normkritiska 

pedagogiska arbetet? 

2. Hur beskriver pedagogerna att de försöker arbeta med normkritisk pedagogik? 

3. Hur beskriver pedagogerna förutsättningar, möjligheter och hinder för sitt 

normkritiska pedagogiska arbete?  
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4 Teoretiska perspektiv och begrepp  
I det här kapitlet beskrivs de teoretiska perspektiv och begrepp som kommer att användas i 

analysen av materialet. Inledningsvis presenterar jag diskursanalys som utgör studiens 

teoretiska ram och analytiska verktyg. Sedan följer delar av Butlers begreppsapparat som jag 

tar hjälp av för att analysera det empiriska materialet. Den skapar en teoretisk utgångspunkt 

där teori kopplas till sociala rörelser och motstånd samt ger begrepp för att förstå normers 

betydelse för att som människa göras begriplig och erkännas.  

 

4.1 Studiens teoretiska ram och analytiska verktyg – diskursanalys 

I avsnittet om diskursanalys presenterar jag vilka föreställningar diskursanalys bygger på samt 

några centrala begrepp i ett diskursanalytiskt perspektiv. Avslutningsvis tar jag upp de 

verktyg jag kommer att använda mig av i analysen av det empiriska materialet.  

  

4.1.1 Diskurser och diskursanalys 
Diskursanalys har sina rötter i ”den språkliga vändningen” inom filosofin. I och med denna 

vändning, som drev fram det som sedan kom att benämnas med det omtvistade begreppet 

poststrukturalism, betonades att världen enbart kan förstås och bli begriplig genom språket 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). I och med det skedde en vetenskaplig och intellektuell rörelse 

bort från idén om att orden och språket avbildar eller representerar världen mot en förståelse 

av att världen får betydelse genom språket (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

Diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av den 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Mer precist kan diskurs förklaras som:  

... talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt 

och kulturellt accepterat som ”sant”, ”trovärdigt”, ”förnuftigt”, ”gott”, med 

mera. Diskursens gränser och bopålar visar därmed också vad som inte är 

möjligt att säga i ett visst sammanhang. (Börjesson, 2003:21).  

Diskurser är alltså strukturerade sätt att förstå och tala om verkligheten, som möjliggör vissa 

perspektiv och omöjliggör andra. Diskurser är organiserade kring inneslutningar och 

uteslutningar genom att konstruera det som anses sant, rätt, normalt och önskvärt i kontrast till 

”det andra” eller falska som utesluts eller nedvärderas som onormalt eller osant (Rosenberg, 

2005).  
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Att genomföra en diskursanalys innebär att systematiskt studera diskurser. Det innebär att 

fundera över det som sägs, hur det sägs och vad som annars skulle ha kunnat sägas 

(Börjesson, 2003). Diskurser är dock inget som bara finns ”där ute”, utan något som 

analyseras fram och formuleras av författaren utifrån teori och metod. Därigenom är även en 

diskursanalys bara en av flera möjliga representationer av världen (jfr Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). Diskursanalyser är på så sätt produktiva och del i kampen om hur världen kan 

förstås.      

 

4.1.2 Makt och normalisering 
Makt är ett centralt begrepp i diskursanalyser. Med utgångspunkt i Foucaults texter ses såväl 

makt som diskurser som produktiva, relationella och föränderliga (Lenz Taguchi, 2004; 

Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Inom detta perspektiv på makt är vi alla oavbrutet 

deltagare i producerandet av diskurser och därmed av de betydelser och meningar som 

diskurser fylls med. Vi är också alla med och producerar att diskursernas betydelser har mer 

eller mindre makt i olika sammanhang. Vissa diskurser blir dominerande, knyts till makt och 

position och utesluter därigenom andra diskurser. Andra diskurser kan överhuvudtaget inte 

uttryckas utan tystas i olika situationer. Dessutom ger skilda situationer och sammanhang 

utrymme för olika diskurser att produceras. Diskurser är på dessa sätt föränderliga och 

skiftande (Bergström & Boréus, 2005).  

Genom att knyta diskurser till makt kan de också knytas till ett kritiskt perspektiv på normer 

och normalisering. Diskurser producerar innebörder i vad som ska och bör räknas som 

normalt respektive onormalt, vad som ska ställas i centrum och vad som ska ställas i 

marginalen eller anses som patologisk. Foucaults sätt att analysera diskurser har fått stor 

betydelse för att kritiskt granska just processer av normalisering som maktfrågor.  

Subjekt ses inom diskursanalys som skapade inom diskurser och inte som autonoma och 

suveräna enheter (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Vi blir alltså till som subjekt inom 

diskurserna. Genom att subjektsskapande sker inom diskurserna skapas också utrymme för 

vilka vi är, vilka berättelser om våra liv som vi berättar och för vad som är möjligt att säga. 

Genom att olika sätt att vara kategoriseras och ordnas hierarkiskt finns det sätt att vara som 

värderas högre, görs till norm och sanktioneras i exempelvis lagstiftning. Andra sätt att vara 

görs avvikande, ibland sjukförklarade och straffbara. Allt beroende på vilka diskurser vi lever 

i. Det handlar alltså både om frågor kring hur vi upplever oss själva och om samhälleliga 
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förutsättningar att existera.  

 

4.1.3 Språkets centrala roll 
Inom diskursanalys står språket i fokus. Genom språket görs världen begriplig. Språket 

återger inte verkligheten oförmedlat utan bidrar till att forma den (Bergström & Boréus, 

2005). Det finns ingen "verklig" värld att upptäcka eller avtäcka, utan verkligheten är 

språkligt utformad och endast begriplig när den är benämnd och fylld med mening. Filosofen 

Jacques Derrida har spelat en central roll ifråga om dekonstruktion av texter samt att 

synliggöra de betydelser motsatspar ges i språket. Det finns författare som tydligare än 

Derrida formulerat innebörden av detta och några av dessa författare använder jag mig av när 

jag beskriver språkets centrala roll. 

Ett sätt att skapa mening är att kategorisera (Börjesson, 2003). Till kategorier knyts sedan 

aktiviteter, handlingsmönster och värden. Varje kategori relateras till sin motsats, andra 

kategorier, som exempelvis kategorin kvinna relateras till kategorin man. Att skapa kategorier 

innebär att dra gränser. Hur en än drar dem så dras de alltid någonstans. Det som är intressant 

i diskursanalytiska sammanhang är vart dessa gränser dras. Verkligheten kan avgränsas och 

skildras på en mängd olika sätt. Genom kategorier klassificeras och ordnas händelser och 

personer (DeLamater & Hyde, 1998). På det sättet konstitueras en specifik betydelse av 

någonting. Genom att flytta kategoriernas gränser skapas olika verkligheter. Diskurser 

bestämmer vilka kategorier som kommer att betraktas som logiska och med verkligheten 

överensstämmande.  

Språket ges mening genom relationer av skillnader och kontraster (Eriksson et al, 2002). 

Dessa kontraster, eller binära oppositioner, kan exempelvis vara kvinna/man och 

homosexuell/heterosexuell. Utan sin opposition saknar ett begrepp mening. Förhållandet 

mellan vissa av de binära oppositionerna är inte symmetriskt. Alltså blir vissa begrepp 

överordnade andra. I sociala situationer av över- och underordning blir binära oppositioner ett 

redskap i kampen om denna ordning. På det sättet är oppositionerna verksamma i skapandet 

och upprätthållandet av sociala hierarkier. Genom att analysera hur mening skapas i form av 

språkliga konstruktioner kan en destabilisera de binära oppositionernas strukturer och 

därigenom öppna möjligheter för att förskjuta de sociala maktrelationer som dessa inbegriper 

(Eriksson et al, 2002).  

Diskurser är språkligt konstruerade betydelsesystem. Detta innebär att de är föränderliga och 



26 
 

kunde vara annorlunda. Det är svårt att se de här betydelsesystemen eftersom en själv ofta är 

en del av den kultur som en undersöker (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). En kan undra 

"men är det inte bara så här?!". En delar samma självklarheter som ligger i ens vardagliga sätt 

att uppfatta saker och ting, i vad som verkar självklart bra eller mindre bra. I samband med 

forskning så finns på samma sätt självklarheter i det material en konstruerar – just de 

självklarheter som en med en diskursanalys måste pröva och utforska.  

Samtidigt som en försöker träda ut ur diskursen är en också en del av den. I diskursanalysen 

ligger intresset på hur vissa utsagor blir accepterade som helt naturliga och sanna medan 

andra inte blir det. När en gör en diskursanalys handlar det inte om vad människor verkligen 

menar när de säger något eller hur verkligheten egentligen är bakom diskursen. 

Utgångspunkten är att en aldrig kan nå verkligheten utanför diskurserna. Därför är det 

diskursen i sig som är föremål för analysen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Det en 

studerar är vad som sägs eller skrivs för att undersöka vilka mönster som finns i utsagorna och 

vilka sociala konsekvenser, vilken funktion, som olika diskursiva framställningar av 

verkligheten får. Vid en diskursanalys läser en inte texterna för att undersöka vad författaren 

egentligen vill säga, utan en granskar texterna för att undersöka vilka diskurser som 

författaren talar genom, vad som är inom de diskurserna och vad som finns utanför dessa 

diskurser, vad som omöjliggörs att tala om. Som konsekvens av det analyserar en inte 

enskilda personers tal som deras personliga uttryck och uppfattningar. Uttalandena ses istället 

som bärare av diskurser konstruerade på samhällelig/kulturell nivå. Det som undersöks är 

istället talet om något som format av olika föreställningar som finns i samhället. Intresset 

ligger inte på specifika individer, utan på vilka diskurser de kopplar upp sig mot och ger 

uttryck för genom det de säger. Det är alltså själva diskurserna som är intressanta att 

identifiera.  

 

4.1.4 Diskursanalytiska verktyg: element och nodalpunkter  
I det konkreta analysarbetet använder jag mig av två verktyg som de politiska teoretikerna och 

diskursanalytikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe formulerat; element och nodalpunkter 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Dessa verktyg utgår från en syn på språket som ett 

teckensystem där en term eller ett uttryck inte har någon given innebörd utan får mening i en 

betydelseskapande process (Bergström & Boréus, 2005).  
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Element är tecken som är utsatta för kamp, vars betydelser inte är fixerade utan mångtydiga 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000; Bergström & Boréus, 2005). Ett exempel är elementet 

”kön” vars betydelse är mångtydig. En diskurs försöker reducera elementens mångtydighet till 

entydighet och göra ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). Diskursen försöker alltså tillfälligt frysa elementet ”kön” till att få en specifik 

betydelse. Denna betydelse kan vara att det är en kategori uppbyggd av två från varandra 

särskiljda och uteslutande kategorier såsom kvinna och man. Diskurser etableras genom att 

betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Nodalpunkter är element som spelar en särskild roll som andra element kretsar kring 

(Bergström & Boréus, 2005). Kring nodalpunkter ordnas de andra elementen och får sin 

betydelse. Noden fungerar som diskursens nav (Bergström & Boréus, 2005). I kapitlet 

”Resultat och analys” tar jag upp vilka element och nodalpunkter som utgör diskurserna.   

 

4.2 Queerteori  
I avsnittet om queerteori redogör jag för centrala delar i Butlers tänkande som bildar en 

teoretisk utgångspunkt i uppsatsen, såsom föreställningen om teorier som förändrande, att kön 

är något som görs samt begriplighets koppling till erkännande. I och med att jag har valt att 

använda queerteoriska begrepp finns det vissa normer i analys- och resultatdelen som inte får 

samma utrymme här i teoridelen som normer kring kön och sexualitet. Dock menar jag att 

Butlers tänkande kring normer, begriplighet, erkännande och levbara liv ger begrepp för att 

analysera och diskutera normer i vidare mening än enbart kön och sexualitet.  

 

4.2.1 Teori, sociala rörelser och motstånd  

En teoretisk inriktning som under de senaste decennierna undersökt sexualitet och 

normalisering är, som nämnts ovan, queerteori. Inom queerteori har en fokuserat på hur vissa 

sätt att organisera sexualitet privilegieras, sanktioneras och upplevs som normala, medan 

andra bestäms som avvikande och onormala (Ambjörnsson, 2004). Butler är en 

förgrundsgestalt inom queerteori. I Butlers texter finns en viktig koppling till sociala rörelser, 

framför allt kring kön, sexualitet och makt (Rosenberg, 2005). I en butlersk förståelse är teori 

i sig förändrande, även om det inte räcker med teori för att uppnå social och politisk 

förändring (Butler, 2006). Det behövs också hårt arbete med interventioner och 

institutionaliserad praktik. Enligt Butler är det inte riktigt detsamma som teorianvändning, 



28 
 

men i interventioner och institutionaliserad praktik är teori antagen på förhand. Butler skriver 

att:  

[i] själva arbetet för social förändring är vi alla lekmannafilosofer, som ser 

framför oss en vision av världen, av vad som är rätt, vad som är rättvist, vad 

som är förhatligt, vad mänskligt handlande är och kan bli, och vad som 

utgör de nödvändiga och tillräckliga villkoren för liv. (Butler, 2006:204).  

Vi bär på föreställningar om hur världen är beskaffad och vart vi vill komma. Butler tar i sina 

texter tydligt ställning för en, som Butler benämner det, radikal demokratisk teori och praktik 

som har som uppgift att söka utvidga normen som upprätthåller levbara liv även till grupper 

som saknar rättigheter (Butler, 2006).   

Frågan om vem och vad som anses verkligt och sant är en fråga där kunskap och makt flätas 

samman. Att ha eller hysa ”sanning” och ”verklighet” är enligt Butler ett sätt som makt 

maskeras i ontologi, i uppfattningar om hur världen är beskaffad (Butler, 2006). Teori är på så 

sätt också verksamt i att göra vissa berättelser verkliga och vissa liv möjliga. Butler hävdar, 

med hänvisning till Foucault, att kritikerns uppgift är dubbel: att identifiera sambandet mellan 

makt och kunskap som ger upphov till system av begriplighet samt att identifiera de 

brytpunkter och ställen där systemet inte lyckas skapa den utlovade begripligheten (Butler, 

2006). Det visar då på förutsättningarnas gränser, på dess eventualitet och föränderlighet.    

Språket är ett av möjliga verktyg för förändring. Att förskjuta betydelsen av ord innebär en 

förändringskraft. Genom betydelseförskjutning kan kategorier utvidgas. Detta sker enligt 

Butler inte genom någon social ingenjör som på distans planerar hur hen bäst kan inkludera 

alla i sina kategorier, utan genom omarbetningar från en myriad håll (Butler, 2006).  

 

4.2.2 Performativitet, heteronormativitet och att göra kön  
Butler använder begreppet performativitet för att beskriva hur sociala processer aktivt skapar 

kön/genus, sexualiteter, etniciteter och andra sociala kategorier (Rosenberg, 2005). Samtidigt 

som normer reglerar kan inte samma citering, samma återskapande, göras igen. Exempelvis är 

begrepp som ”maskulin” och ”feminin” notoriskt föränderliga (Butler, 2006). Det sker alltid 

en förskjutning, en rörelse, som också är förändringspotentialen som performativiteten ger. 

Vissa performativa prestationer gör anspråk på naturens plats, såsom kön. Detta sker genom 

att dölja på vilka sätt de är performativt skapade (Butler, 2006). Enligt Butler handlar 
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performativitet inte enbart om talakter, utan också om kroppsliga handlingar, ”[d]et finns 

alltid en dimension av kroppsligt liv som inte helt kan representeras, även när den fungerar 

som förutsättning och aktiverande förutsättning för språk.” (Butler, 2006:199). 

En av de normer och normaliseringsprocesser som Butler beskrivit är heteronormativitet. 

Heteronormativitet är antagandet om att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att 

leva är heterosexuellt (Rosenberg, 2002). Antagandet grundar sig på uppfattningen om två 

biologiska kön som är varandras motsatser. Heteronormativitet är aktivt normerande, och allt 

det som faller utanför stämplas som avvikande. Ett exempel på heteronormativitet är 

föreställningen om heterosexualiteten som en förutsättning för att människosläktet ska leva 

vidare. Don Kulick ifrågasätter denna föreställning och hävdar att det inte är på grund av 

heterosexualiteten som människosläktet lever vidare, utan på grund av att det föds barn 

(Kulick, 1996). Hur de personer som föder barnen blir gravida, det vill säga hur de bär sig åt 

för att sädesvätska ska hamna i deras livmoder och där eventuellt befrukta en äggcell, är något 

som kan skötas på en mängd olika sätt. Heterosexualitet är därför inte nödvändig för 

människans fortlevnad enligt Kulick. Det är snarare en saga som berättas om 

heterosexualiteten för att alla ska tro på dess naturlighet.  

Centralt för att ge en vidare förståelse av detta är Butlers begrepp den heterosexuella matrisen. 

Med begreppet avses den kulturella föreställningen genom vilket kroppar, kön och begär 

sammankopplas och görs begripliga (Rosenberg, 2005). Matrisen gör kön begripligt som två 

kategorier: "kvinna" och "man". Den särskiljer feminitet från maskulinitet, för att sedan knyta 

dem samman genom det heterosexuella begärets handlingar (Ambjörnsson, 2004). Inom 

diskursen definieras vilka kroppar, kön och begär som hör samman. Kvinnligt könad kropp 

kopplas samman med femininitet och begär riktat mot män, och manligt könad kropp kopplas 

samman med maskulinitet och begär riktat mot kvinnor. Att iscensätta kön på ”rätt sätt” 

innebär att prestera rätt sorts kopplingar mellan kropp, kön och begär (Ambjörnsson, 2004). 

Butler visar på detta sätt den sexuella begärsriktningens nära relation till uppfattningar om 

kön.  

Utifrån Butlers perspektiv är identitetskategorier, exempelvis homosexuell eller man, 

problematiska och konstanta hinder (Butler, 2005). De tenderar enligt Butler att vara 

instrument åt reglerande regimer, antingen som normaliserande kategorier i förtryckande 

strukturer eller som samlingspunkter i kamp mot samma förtryck (Butler, 2005). Men Butler 

både kritiserar och försvarar användningar av identitetskategorier. Beteckningarna kan behöva 
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användas av politisk nödvändighet. Genom att erkänna beteckningarnas strategiska 

provisoriskhet, dess temporala eventualitet (snarare än dess strategiska essentialism) kan 

identitet enligt Butler bli en sfär av utmaning och omartikulering (Butler, 2005). Tiina 

Rosenberg förstår det som att det som politiskt sett är nödvändigt inte alltid sammanfaller 

med det som teoretiskt sett är rimligt (Rosenberg, 2005). Rosenberg formulerar Butlers 

lösning som en ”dubbelstrategi”. Att i vissa lägen framträda, i Butlers exempel som lesbisk, 

samtidigt som Butler i sina texter problematiserar beteckningarnas makt och förutsättningar, 

är en nödvändig politisk pragmatism som inte alltid sammanfaller med de teoretiska idéerna 

(Rosenberg, 2005).    

 

4.2.3 Begriplighet, erkännande och levbara liv 

Begreppen som enligt Butler erkänner oss som mänskliga är socialt artikulerade och 

därigenom föränderliga (Butler, 2006). Samma begrepp som inkluderar vissa personer i 

”mänsklighet”, exkluderar andra från att uppnå denna ställning. Att vissa människor erkänns 

som mindre än mänskliga leder enligt Butler till icke levbara liv. Erkännande blir på så sätt 

enligt Butler ett maktcentrum genom vilket det mänskliga skapas och särskiljs (Butler, 2006).  

Normer kring exempelvis genus reglerar personer – regleringar som också fungerar som ett 

tillstånd av kulturell begriplighet (Butler, 2006).  

Att inte följa genusnormen är att skapa det avvikande exemplet som 

regulativa makter (medicinska, psykiatriska, och juridiska, för att bara 

nämna några få) snabbt kan utnyttja för att förstärka den logiska grunden till 

den egna fortsatta regulativa ivern. (Butler, 2006:69).  

Butler frågar sig vidare vilka avsteg från normen som kan störa den regulativa processen som 

sådan? Butler tar den kirurgiska ”korrektion” som görs på barn som föds intersexuella som 

exempel på hur regulativa makter använder personer som inte följer genusnormen för att 

förstärka sin egen logik. Normer styr vilka personer och handlingar som blir begripliga. 

Eftersom normer är föränderliga gör det att vi i efterhand kan bli bestörta över vad som 

ansågs rimligt i historien.     

Normen styr begriplighet, den medger att vissa typer av praktiker och 

handlingar blir igenkännbara som sådana, den påför det sociala ett raster av 



31 
 

fattbarhet och den definierar parametrarna för vad som kommer och inte 

kommer att framträda inom det socialas domän. (Butler, 2006:59). 

Butler hävdar att kapaciteten att utveckla en kritisk relation till normer förutsätter ett avstånd 

till dem. Det innebär en förmåga att uppskjuta behovet av normerna samtidigt som det finns 

ett begär efter normer som låter en leva (Butler, 2006). Den kritiska relationen är också 

beroende av att kollektivt kunna artikulera en alternativ minoritetsversion av bekräftande 

normer som gör det möjligt att handla. Butler poängterar att vi är konstituerade av en värld 

som är före oss och utanför oss, en värld vi själva inte väljer. Men det gör inte världen 

oföränderlig.  

För att förändra ”sker ett visst avsteg från det mänskliga för att starta processen att omskapa 

det mänskliga.” (Butler, 2006:25). När begreppen som erkänner oss gör livet olevbart, men vi 

känner behov av ett visst mått av erkännande för att kunna leva, framträder kritik som en form 

av granskning av begreppen som begränsat livet (Butler, 2006). Det kan öppna upp 

möjligheter till andra sätt att leva som inte innebär att hylla skillnad som sådan utan snarare 

skapa förutsättningar för att skydda liv som motstår assimilationsmodeller (Butler, 2006).  

Vårt aktörskap öppnas enligt Butler upp av att vi är konstituerade av en social värld som vi 

inte väljer. Med hänvisning till Gloria Anzaldúas arbete tar Butler upp att ursprunget till vår 

förmåga till socialt förändringsarbete kommer från vår förmåga att medla mellan världar och 

att delta i kulturella översättningar (Butler, 2006). Genom att ifrågasätta våra egna 

epistemologiska övertygelser och vara i möten med andra ökar vår förmåga att föreställa oss 

det mänskliga. Att leva och ha levt i miljöer med olika normer kan på så sätt bidra till 

förändringsarbete.    
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5 Metod 
I metodkapitlet beskriver jag hur jag har konstruerat och analyserat materialet. Avsnittet 

innehåller även diskussioner om studiens trovärdighet och etiska överväganden. 

 

5.1 Konstruktion av material  

Eftersom studiens syfte är att undersöka pedagogers beskrivningar av normkritiskt 

pedagogiskt arbete i förskola har jag sökt efter pedagoger med intresse för, kunskap om och 

erfarenhet av arbete med normkritik i förskola. För att kunna studera pedagogernas 

beskrivningar har jag intresserat mig för deras utsagor om det normkritiska arbetet. Därför har 

jag valt att genomföra intervjuer som kompletterats med dagböcker. Pedagoger syftar här på 

personal i förskola som arbetar i den pedagogiska verksamheten. Yrkestitlar är vanligtvis 

förskollärare eller barnskötare, men utbildningsbakgrunderna kan variera. I mitt val av 

deltagare har yrkestitlar eller utbildningsbakgrunder inte varit centralt.  

Jag har sökt efter deltagare i olika nätverk kring normkritisk pedagogik, queerpedagogik och 

genusmedveten pedagogik via mailnätverk och facebookgrupper. Dessa nätverk är 

intressebaserade forum på internet. Flera av nätverken har också studiecirklar eller träffar 

utanför sina nätbaserade mötesplatser. I urvalet av pedagoger att intervjua har det varit viktigt 

för mig att pedagogerna själva har definierat att de arbetar med normkritiskt pedagogiskt 

arbete eftersom det har varit pedagogernas egna beskrivningar av vad detta arbete kan 

innebära som jag har studerat. Jag har därför valt de tre pedagoger som själva har anmält sitt 

intresse att delta i studien efter att jag har spridit förfrågan via ovan nämnda nätverk.  

De deltagande pedagogerna har vid intervjutillfället varit verksamma inom förskolan i olika 

svenska städer.  De har alla någon form av pedagogisk högskoleutbildning. Samtliga tre 

pedagoger har jag mött tidigare i olika sammanhang relaterade till genuspedagogiker eller 

normkritisk pedagogik, såsom t ex på seminarium. Eftersom vi alla är intresserade och 

engagerade i frågor kring normkritisk pedagogik är det också känt för deltagarna att jag har ett 

intresse i frågorna även vid sidan av denna masteruppsats. Att jag redan har mött deltagarna 

och att de redan har mött mig inverkar givetvis på interaktionerna i intervjusituationerna och 

hur deltagarna utformar sina dagböcker. Jag tror att jag har fått ett rikare material eftersom 

deltagarna vet att jag har kunskap kring normkritisk pedagogik och därmed tror jag att de har 

vågat resonera mer om såväl möjligheter som misstag och hinder i arbetet. Själv har jag i mitt 

skrivande fått tampas med känslan av lojalitet gentemot deltagarna. I den processen har de 
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teoretiska perspektiven, analysens olika steg, diskursanalysens verktyg och andras läsningar 

av texten varit till hjälp för att göra analysen.    

Intervjuerna har utförts under februari 2013 och dagböckerna har skrivits under februari och 

mars samma år. Arbetet med att konstruera ett underlag för intervjuerna har pågått under en 

längre tid. Två provintervjuer har genomförts för att korrigera och förbättra intervjufrågorna. 

Provintervjuerna har följts av ganska omfattande revideringar och utveckling av 

intervjuguiden. Det arbetet har resulterat i en intervjuguide (se bilaga 1) som har varit 

vägledande under de semistrukturerade intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtalen 

har fått följa sin egen logik, medan jag har hållit ett öga på att samtliga frågor har blivit 

besvarade eller reflekterade kring.   

Samtliga intervjuer har genomförts enskilt på platser som deltagarna själva har valt eller, när 

de har gjort valet att låta mig bestämma, på en plats jag har valt. De tre intervjuer som ingår i 

studien har omfattat ungefär en och en halv timme vardera. Före intervjuerna har pedagogerna 

ombetts att göra en ritning över den förskola eller avdelning de arbetar på samt förskolans 

gård. Syftet med det har varit att deltagarna i samtalet kring det praktiska normkritiska arbetet 

lättare ska kunna förklara olika situationer som uppstått i vardagen under pedagogiska 

metoder/situationer såsom måltid, lek samt på- och avklädning. Det har även underlättat för 

mig att relatera till beskrivningarna när jag visuellt har sett hur lokalerna har varit uppbyggda. 

Kartorna har utgjort ett intervjuverktyg – ett redskap för samtalet.  

Intervjuerna har spelats in med en diktafon med god ljudkvalitet, vilket har varit en stor fördel 

i transkriberingsarbetet. Inspelningarna är en transformering av intervjuerna som sedan 

transformerats ytterligare i transkriberingen. I inspelningarna försvinner t ex kroppsspråk, 

mimik och det omgivande rummet. I transkriberingarna försvinner tonfall, förstärkningar, 

tvekan och ironi i viss mån. När jag har transkriberat intervjuerna har jag skrivit ut de talade 

orden, skratt och upprepningar men inte alla ljud (t ex eh och mm) eller pauser. 

Transkriberingarna omfattar totalt 58 sidor utskriven text. Där citat finns med i resultat- och 

analysdelen har jag tagit bort uttryck som ”liksom”, ”såhära”, stakningar, vissa upprepningar 

samt gett talspråket en mer skriftlig form för att öka läsbarheten (jfr Kvale & Brinkmann, 

2009).  

För att få ytterligare beskrivningar av hur pedagogerna beskriver sitt arbete har de ombetts att 

efter intervjun skriva dagbok om det normkritiska pedagogiska arbetet. Dagböckerna har 

pedagogerna skrivit under fem arbetsdagar efter intervjutillfället med anvisningarna från mig 
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att skriva ”ner saker som hänt, vad du tänkt och känt kring det normkritiska pedagogiska 

arbetet på den förskola du arbetar på” (se bilaga 2). Dagböckerna omfattar totalt sju sidor text. 

Intervjuerna och dagböckerna bidrar gemensamt till pedagogernas beskrivningar.     

Konstruktionen av materialet är tätt sammanvävd med analysen av detsamma. Intervjuerna 

och transkriberingarna är såväl konstruktioner av materialet som delar i analysarbetet. Nedan 

beskriver jag närmare hur analysarbetet har gått till.   

 

5.2 Analys av material  
Eftersom studien utgår ifrån ett konstruktionistiskt perspektiv där mening och erfarenhet 

förstås som socialt producerad och reproducerad är jag också själv en aktiv medskapare i 

studien genom min konstruktion av material och analys samt mina interaktioner med 

deltagarna. Här redogör jag för de olika delarna i analysarbetet för att skapa transparens i hur 

det har gått till.  

Analysarbetet har gjorts i olika faser (jfr Forkby, 2005; Forkby 2007). Första analysfasen var 

under själva intervjuerna. Under samtliga intervjuer förde jag parallellt med inspelningarna 

anteckningar om ämnen och frågor som deltagarna berörde och uppslag till analysen som kom 

upp. Analysfasens andra steg var efter intervjuerna när jag gjorde tankekartor utifrån varje 

enskild intervju med ämnesindelning av vad deltagarna hade berättat. Den tredje analysfasen 

var när jag transkriberade intervjuerna. Då lyssnade jag på intervjuerna än en gång och jag såg 

även det sagda som text. Under transkriberingsarbetet färgmarkerade jag passager som var 

särskilt intressanta eller centrala. I den fjärde analysfasen läste jag igenom texterna och gjorde 

understrykningar, skrev nyckelord och kommentarer i marginalen vid stycken som berörde 

frågeställningarna. Den femte analysfasen bestod av indelning i och sorterande av de avsnitt 

av texten som berörde frågeställningarna. Sorteringen gjordes efter studiens frågeställningar. 

Uppdelningen gjorde materialet överblickbart. I denna fas sökte jag efter element och 

nodalpunkter i materialet. Med hjälp av dessa formulerade jag diskurser. Analysens sjätte fas 

utgjordes av skrivprocessen. Utifrån det uppdelade materialet, kommentarer gjorda i 

marginalen under tidigare analysarbete samt nya funderingar beskrev och analyserade jag 

diskurserna. I denna avslutande fas knöt jag även resonemangen till teoretiska begrepp och 

tidigare forskning. I min skrivprocess har jag medvetet försökt att använda ett språk som är 

läsbart och tillgängligt för fler läsare än en liten akademisk krets. Jag har samtidigt försökt att 

vara så teoretiskt och analytiskt specifik som möjligt.     
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5.3 Trovärdighet 

Avgörande för att kunna värdera en studie med en konstruktionistisk utgångspunkt är 

öppenhet om hur studien har genomförts och analyserats (Forkby, 2005). I avsnitten om 

konstruktion av material och analys av material har jag förklarat tillvägagångssättet steg för 

steg.  

Hur kan då begreppen reliabilitet och validitet förstås i detta sammanhang? Reliabilitet syftar 

på metodens tillförlitlighet. Det finns här två moment att ta ställning till. Det ena handlar om 

utskriften av materialet och det andra om analysen. Under utskriften av materialet har en rad 

bedömningar och överväganden gjorts. Att skriva ut muntligt material är i sig ett analyserande 

arbete eftersom utskriften inte är en kopia av en ursprunglig verklighet utan en analytisk 

konstruktion som fungerar som ett användbart verktyg för givna syften (Thurén, 1991). Vid 

utskrift av materialet har frågor som exempelvis vart meningar börjar och slutar, aspekter av 

röstlägen som indikerar ironi, fniss eller skratt blivit aktuella. Ibland har det inte varit möjligt 

att höra vad pedagogen eller jag säger och därför har inte hela meningar kunnat skrivas ut. Det 

har jag indikerat i transkriberingarna genom att skriva "(otydligt i inspelningen)". Analysens 

tillförlitlighet kan bedömas utifrån att jag tydliggör de perspektiv och begrepp som styr 

analysarbetet samt genom att jag skriver fram hur genomförandet gått till. Liksom 

pedagogerna i min studie kopplar upp sig mot olika diskurser är även mitt arbete en diskursiv 

konstruktion. De analyser jag har gjort av materialet är en möjlig framställning som är präglad 

av de perspektiv och begrepp jag har valt. Genom transparens om arbetsprocessen samt 

genom att återge rikligt med citat gör jag det möjligt för läsaren att bedöma studiens 

trovärdighet.  

En studies validitet handlar om dess giltighet (Kvale & Brinkmann, 2009). God validitet 

innebär att ha undersökt det som avsågs (Thurén, 1991). Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

tar upp tre möjliga aspekter av validitet i kvalitativ forskning; hantverksskicklighet, 

kommunikativ validitet och pragmatisk validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Från att 

validering har handlat om verifiering av en absolut sanning kan det istället ses som sökandet 

efter försvarbara kunskapsanspråk. Hantverksskickligheten hos den som gjort studien yttrar 

sig i att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt analysera sina resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Under analysarbetets gång har jag ett flertal gånger återgått till intervju- 

och dagboksmaterialet som helhet för att se att de teoretiska resonemang jag för har empirisk 

grund. Analysen ska ses som förslag till förståelse av materialet som kan prövas genom 

motargumentation. Den kommunikativa validiteten säkerställs genom att kunskapsanspråkens 
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validitet prövas i en dialog mellan konkurrerande anspråk. Här har dialogen under studiens 

gång skett med handledare, forskningsseminarium, bokcirkel och kollegor inom fältet. Den 

pragmatiska validiteten handlar om ifall resultaten är möjliga att tillämpa. För att resultaten 

ska vara möjliga att tillämpa har jag i analysarbetet försökt vara praktiknära och ge ett flertal 

exempel. Därigenom ger jag underlag för diskussion och visar på hur pedagoger som försöker 

bedriva normkritiskt pedagogiskt arbete talar om sin praktik.   

Vad kan den här studien rimligtvis säga något om? I studien har jag intervjuat tre pedagoger 

vid ett fåtal förskolor i Sverige. Säger resultatet något utöver de tre pedagogernas 

beskrivningar som jag har analyserat? Kan studiens resultat överföras till andra liknande 

situationer? Ur ett konstruktionistiskt perspektiv ersätts strävan efter en universellt giltig 

kunskap med sökandet efter kunskapens heterogenitet och kontextualitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jag strävar i mitt resultat inte efter generaliserbarhet utifrån en 

urvalsmässig bas. Däremot är diskurser kollektiva i och med att de är delade och relationella. 

Därför kan de föreställningar som jag undersöker även vara viktiga för att förstå andra 

sammanhang, särskilt inom förskolan. Generaliserbarheten handlar då om de diskurser som 

pedagogerna kopplar upp sig mot har betydelse även i andra sammanhang. Utifrån detta ser 

jag resultaten som en möjlighet till reflektion kring arbete med normer i förskola och de 

förutsättningar som kan finnas för detta arbete.  

 

5.4 Etiska överväganden  

Inför utformandet av undersökningen och fortsatt under studiens gång har de etiska 

övervägandena haft en central roll. Jag har förhållit mig till Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) angående 

forskningskravet som innebär att tillgängliga kunskaper ska utvecklas och fördjupas och 

metoder förbättras samt individskyddskravet som innebär att deltagarna i en studie ska 

skyddas mot skada eller otillbörlig insyn i exempelvis livsförhållanden.   

När deltagarna hade hört av sig och visat intresse för att delta i studien mailade jag ut 

information om studiens syfte, om hur genomförandet skulle gå till och kring vilka teman, om 

anonymitet, om rätten att avbryta medverkandet samt att det insamlade materialet endast 

kommer att användas för forskningssyfte (se bilaga 3). Detta för att deltagarna tydligt skulle 

veta vad de samtyckte till. I själva intervjusituationen, innan diktafonen sattes på, informerade 

jag återigen om detta.   
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Ett antal etiska dilemman där forskningskravet och individskyddskravet fått vägas mot 

varandra har dykt upp under arbetets gång. Ett av dessa dilemman har handlat om hur 

pedagogernas beskrivningar och citat ska presenteras utan att de är möjliga att identifiera. 

Eftersom jag har intervjuat pedagogerna om hur de, deras arbetsplats, kollegor och chefer 

förhåller sig till normkritiskt pedagogiskt arbete är det av stor vikt att anonymisera såväl 

deltagare som verksamheter. Eftersom det är få pedagoger och verksamheter i Sverige som 

arbetar med normkritiska förhållningssätt kan ganska lite information göra att personer som är 

insatta i området har möjlighet att identifiera deltagarna. Jag har därför gett pedagogerna 

varsitt fiktivt namn i resultat- och analysdelen för att behålla anonymiteten. Pedagogerna har 

fått namnen Kari, Farah och Kim. När jag skrivit om pedagogerna i tredje person har jag 

använt det personliga pronomenet hen som en del i anonymiseringen. Jag har även av samma 

anledning valt att inte ge någon bakgrundsinformation om förskolorna pedagogerna arbetar 

på. Vid ett flertal tillfällen har jag valt att ta bort information som kunde ha varit intressant 

som grund för analys och diskussion eftersom det inte har varit möjligt att samtidigt hålla 

deltagarna anonyma.  

Deltagarnas berättelser är stundtals väldigt personliga. De har generöst delgett personliga 

erfarenheter kopplade till normkritiskt pedagogiskt arbete. Det kan handla om erfarenheter av 

att bli exkluderad och diskriminerad, politisk aktivism och frågor kring könsidentitet och – 

uttryck. Dessa personliga berättelser gör också att jag omsorgsfullt har behövt reflektera över 

anonymiseringen. Ett annat etiskt dilemma har varit att studera människor och miljöer jag är 

bekant med. I det har förmågan att ödmjukt och respektfullt problematisera och kritiskt 

analysera ställts på sin spets.  

Analysarbetet innebar många etiska ställningstaganden. Det är författarens privilegium att 

välja sätt att transkribera, systematisera, välja ut citat samt skriva själva analysen (jrf Gruber i 

Dolk, 2013). Genom att tydligt beskriva studiens tillvägagångssätt och att använda citat ur det 

empiriska materialet vill jag göra det möjligt för läsaren att själv bedöma analyserna.   
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6 Resultat och analys 
Jag väljer att presentera undersökningens resultat och analys gemensamt eftersom de ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv är tätt sammanvävda. I detta kapitel skriver jag fram diskurser 

som jag systematiskt har identifierat utifrån materialet. Kapitlet är uppdelat i tre 

huvudrubriker med koppling till studiens frågeställningar om normer, strategier och 

förutsättningar.  

Förutom att vara transparent i mina analyser vill jag för läsaren tillgängliggöra exempel på 

hur pedagoger talar om hur de känt, tänkt och hanterat olika situationer i det dagliga arbetet. 

Jag väljer därför att vara praktik- och exempelnära i mitt sätt att skriva. Vissa citat 

återkommer i flera avsnitt eftersom de innehåller element som flera diskurser baseras på. 

Eftersom en utgångspunkt i diskursanalys är att inte analysera enskilda personers tal som 

deras personliga uttryck eller uppfattningar, utan som att de ger uttryck för olika diskurser 

genom det de säger, är det centrala inte vem som sagt vad.    

 

6.1 Talet om normer – en övergripande normkritisk motståndsdiskurs mot 
att tala i termer av binära kategorier  
I intervjuerna blir det tydligt att pedagogernas tal om sina försök att arbeta normkritiskt i 

förskolan ansluter sig till den förändring som de teoretiska texterna om normkritisk pedagogik 

innebär. Det vill säga en rörelse från att tala om att vissa kategorier av människor har vissa 

egenskaper till att ha en kritisk blick mot de normer som skapar dessa kategorier och 

egenskaper. Genom att lägga stor vikt vid att hitta andra sätt att tala försöker pedagogerna i 

det praktiska arbetet skapa denna förändring. Detta uttrycks av pedagogerna när de säger: 

 

Farah: Jag försöker att inte köna barnen på min förskola…  

 

Karis dagbok: Jag och en av mina kollegor har pratat med barnen om 

pronomen hen och jag har även sagt att barnen kan säga hen om mig. 

 

Jag menar att detta kan kopplas samman med Butlers sätt att definiera motstånd och 

motståndsdiskurser. I en övergripande normkritisk motståndsdiskurs mot att tala i termer av 

binära kategorier bildar kön, sexualitet, hudfärg och etnicitet samt ålder nodalpunkterna som 

de övriga elementen rör sig kring. Det är en motståndsdiskurs som identifierar exempelvis 
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könande och etnifierande diskurser som förtryckande och går emot dessa dominerande sätt att 

tala. Pedagogerna försöker hitta andra begrepp att använda när de talar med och till barnen. 

För att kunna göra detta motstånd måste den förtryckande normen identifieras. Att göra 

motstånd innebär då en dubbelriktad rörelse. Dels deltar en i att tydliggöra och identifiera ett 

problem, dels söker en hitta vägar ur problemet. Pedagogerna placerar sig därmed i ett 

butlerskt sätt att tänka både inom dessa kategorier och mot dem (Rosenberg, 2005).  

 

Motståndsdiskursen innebär ett gemensamt diskursivt mönster där pedagogerna utmanar och 

gör motstånd mot att använda kategorier som gjorts till motsatsförhållanden, såsom flicka och 

pojke, barn och vuxen. De ifrågasätter dessa binära oppositioners existensberättigande och 

synliggör istället deras normerande sociala konsekvenser. Eftersom varje ord är beroende av 

sin motpol för att skapa mening är just detta ifrågasättande av hur denna mening skapas ett 

sätt att destabilisera oppositionerna (Eriksson et al, 2002). Det motstånd pedagogerna gör kan 

därför förstås som ett sätt att omförhandla och förskjuta de sociala maktrelationerna.  

 

En intersektionalitetsanalys kan dock enligt Lykke (Lykke, 2003) inte innefatta alla olika 

tänkbara kategoriseringar utan måste med nödvändighet avgränsas. De normer som framför 

allt blev benämnda i dessa intervjuer handlade om kön, sexualitet, hudfärg och etnicitet samt 

ålder. Därför har jag valt att analysera motståndet mot dessa kategoriseringar. Även om de 

bildar en gemensam motståndsdiskurs sker detta motstånd på något skilda sätt beroende på 

vilken norm det rör sig om. Därför kommer jag nedan att analysera normerna kring dessa fyra 

kategoriseringar var för sig. 

 

6.1.1 Kön: att inte köna barnen 
I tidigare forskning beskrivs att arbete med normer kring kön i förskola har centrerats kring att 

utmana föreställningar om kvinnligt och manligt, de handlingsutrymmen flickor respektive 

pojkar har i förskolan samt att försöka förändra dessa genom kompensatorisk genuspedagogik 

eller genom att skapa en könsneutral miljö (Bodén, 2011). När de pedagoger jag har intervjuat 

pratar om det egna normkritiska arbetet är arbetet med normer kring kön utgångspunkten, 

eller som jag förstått det, det första steget. Men till skillnad från tidigare forskning så har jag i 

intervjumaterialet identifierat ytterligare ett sätt att tala om arbetet med normer kring kön än 

det kompensatoriska och det könsneutrala. Här är själva uppfattningen om hur kön kan förstås 

istället i fokus. Kring kön som nodalpunkt har jag identifierat ett antal element: ”heteronorm”, 



40 
 

”inte köna”, ”inte benämna kön”, ”inte klumpa ihop”, ”kompisar” och ”cis-person”. Att inte 

klumpa ihop, benämna eller bekräfta kön har jag utifrån pedagogernas tal identifierat som 

centralt och återkommande:  

Kim: Att man inte benämner könet så mycket eller grupperar barn, att ja 

”kom nu tjejer”. Det är ganska onödigt. Det är bättre att ja men ”kom nu 

barnen” eller ”kom nu alla kompisar”. Det krävs så pass lite ändå. Jag tycker 

inte att det är så mycket begärt. 

Kim: … att inte bekräfta deras kön hela tiden. 

Farah: … säger vi inte ”flickor”, ”pojkar”, ”gumman”, ”gubben” eller ”kom 

nu tjejer”. Vi klumpar inte ihop barn utifrån kön. Vi använder ”kompisar” 

istället eller ”människor”. 

Förutom att inte klumpa ihop och benämna kön ifrågasätter pedagogernas tal en dikotom syn 

på kön.  

Kari: Jag jobbar ju mest med heteronormen. Det måste jag nog ändå säga att 

jag gör. Och med heteronormen så menar jag inte bara heterosexualitet utan 

även könsnormer om fastställda normer kring att vara pojke eller flicka. Och 

hur många kön det finns. Men sedan också kring sexualitet och vem [en 

person] kan få rätt att vara kär i. 

 

Kari: … tar upp någonting om att det kanske finns fler kön än två…  

 

Kön kan i pedagogernas tal förstås som något komplext och dynamiskt. 

 

Kari: … jag kanske ser mitt kön som en våg där det inte finns motsattheter 

utan snarare en dynamiskhet kan man väl säga. 

 

Istället för att anknyta till idéer om kön som en inneboende egenskap eller en könsroll 

anknyter pedagogernas tal om kön till Butlers resonemang om performativitet, om kön som 

något som skapas och förändras i sociala processer (jfr Rosenberg, 2005). Enligt Butler sker 

alltid en förskjutning, en rörelse, eftersom samma återskapande av kön inte kan göras igen. 

Här skiljer sig pedagogernas utsagor från bland annat den kompensatoriska genuspedagogiken 

och ett könsneutralt arbetssätt i förskola som båda bygger på uppfattningen om två ifrån 
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varandra särskiljda kön – flickor och pojkar. I pedagogernas tal är kön istället något som det 

kan finnas fler än två av. Kön är i deras utsagor heller inte uppbyggt kring motsattheter som 

flicka och pojke, utan är snarare något dynamiskt som Kari uttrycker det ovan. Kön i 

pedagogernas tal kan på så sätt ses som något föränderligt.    

 

Själva idén om två särskiljda, ifrån varandra uteslutande, kön ifrågasätts i pedagogernas tal 

och därmed också det som Butler benämner som den heterosexuella matrisen genom vilken 

kroppar, kön och begär görs begripliga (Rosenberg, 2005). I pedagogernas motstånd 

ifrågasätts då inte bara uppdelningar i kön eller antal kön som finns utan även själva 

kopplingen mellan kropp, kön och begär. Ett exempel på detta är när en pedagog pratar om att 

barnen på förskolan förutsätts vara cis-personer, alltså personer vars juridiska kön, biologiska 

kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt 

normen (RFSL, u.å:c). En cis-person kan exempelvis vara en person som föds med snippa, ser 

sig själv som tjej och har könet kvinna registrerat i folkbokföringen.   

 

Farah: … alla barn förutsätts vara cis-personer. Så är det bara. Men därför så 

har vi nu tagit upp att jobba med diskrimineringsgrunden könsöverskridande 

identitet eller uttryck. 

 

Men det finns dilemman i talet om det normkritiska arbetet kring kön där olika föreställningar 

om kön krockar. När jag frågar en av pedagogerna om det finns något hen upplevt som 

motsägelsefullt i den normkritiska pedagogiken så reflekterar hen så här: 

 

Farah: Jag försöker att inte köna barnen på min förskola. Men det är ju ändå 

så att det är vissa snoppbarn
5
 som tar väldigt, väldigt mycket plats. Där har 

vi inte alls kommit till något slags bra lösning. 

 

Pedagogen förhåller sig här till två olika diskurser om kön – en där kön ses som performativt 

och en tvåkönsdiskurs där pojkar vanligtvis får ta mer plats än flickor. Samtidigt som hen 

uttrycker en ovilja mot att köna barnen talar pedagogen om att vissa barn, ”snoppbarn” som 

av omvärlden ofta identifieras som pojkar, tar väldigt mycket plats och att detta ses som ett 

                                                           
5
 Jag förstår uttrycket ”snoppbarn” som ett sätt att synliggöra att barn med snopp brukar uppfattas och bemötas 

som pojkar av omgivningen. Att bemötas som pojke innebär då att exempelvis accepteras, och kanske förväntas, 

ta verbalt och fysiskt utrymme i högre utsträckning än barn som uppfattas och bemöts som flickor.      
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problem. Pedagogens tal rör sig mellan att inte köna barnen på förskolan och att försöka hitta 

ett sätt att tala om problem som skulle kunna ses som en effekt av en dominerande 

tvåkönsdiskurs (att pojkar får ta mer plats än flickor) utan att själv vara medskapare till 

densamma. Frågan om var könandet pågår, i hens seende och blick och/eller i barnens 

görande, blir därför mycket komplex.  

 

Det jag identifierat som centralt i nodalpunkten kön är motståndet mot en tvåkönsnorm som 

delar in barn i flickor och pojkar. Pedagogerna talar om att inte benämna eller klumpa ihop 

barn utifrån kön.    

 

6.1.2 Sexualitet: att utmana heterosexualisering 
Arbetet kring normer om sexualitet är i pedagogernas utsagor fokuserat kring att utmana 

föreställningar om förväntad heterosexualitet. Kring nodalpunkten sexualitet kretsar 

elementen ”heteronorm”, ”kär”, ”familj”, ”heterosexualisering” och ”barns egen sexualitet” 

som jag har identifierat i intervjumaterialet.  

 

Kari: Jag jobbar ju mest med heteronormen. Det måste jag nog ändå säga att 

jag gör. Och med heteronormen så menar jag inte bara heterosexualitet utan 

även könsnormer om fastställda normer kring att vara pojke eller flicka. Och 

hur många kön det finns. Men sedan också kring sexualitet och vem [en 

person] kan få rätt att vara kär i. 

 

Farah: … det har jag ju redan varit inne på att kalla alla för föräldrar, men 

att vi absolut inte förutsätter någon slags heterosexualitet. Det är ingen som 

gör det som jobbar på [förskolan], tror jag. 

 

I pedagogernas tal om sexualitet utmanar de vad Butler benämner som heteronormativitet 

(Rosenberg, 2002) genom att inte förutsätta heterosexualitet hos de människor de möter. 

Kritiskt beskriver en av pedagogerna hur kollegor kan heterosexualisera barns relationer: 

 

Kari: … det är en sak som jag upplevt har hänt många gånger under tiden 

jag har jobbat – att man heterosexualiserar barns relationer. 
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Kari: På den andra avdelningen uppstod en situation i ett kapprum där det 

var ett barn som blev utsatt för ganska stark heteronormativitet. För att 

pedagogerna upplever att det här barnet då var kär i en pojke, det var en 

flicka, att hon var kär i en pojke och var på henne om det. 

 

Heterosexualiseringen kan i pedagogernas tal innebära att när en flicka och en pojke
6
 ofta 

leker tillsammans tenderar de att förstås som kära och att få höra det av pedagogerna. Två 

barn med samma kön som leker mycket tillsammans förstås däremot inte som kära, vilket 

också innebär att de undslipper kommentarer om sin relation till varandra. 

Heterosexualiseringen blir på så sätt både ett kategoriserande av barns relationer som 

kärleksrelationer som inte alltid är välkommet hos barnen, men också ett osynliggörande av 

icke-heterosexuella kärleksrelationer mellan barn.   

 

Pedagogernas tal om att inte förutsätta heterosexualitet hos människor de möter kompletteras i 

deras beskrivningar med att framställa fler sätt att leva än heterosexuellt genom att i 

situationer relaterade till sig själva, barn på förskolan eller utifrån litteratur prata om att två 

personer med samma kön kan älska varandra, leva tillsammans och ha barn ihop.  

 

Kari: I förra veckan var det ett barn som sa ”två flickor kan inte bli kära i 

varandra”. […] Sedan så valde jag att följa upp det med att läsa en bok som 

heter ”Kim och Skrutten” som handlar om Kim som har en mamma och 

hennes flickvän. Mamman och flickvännen ska ha barn. […] Då sa jag ”nu 

vill jag läsa den här boken för er för att det var ett barn som sa det här och 

det stämmer inte”. Så sa jag väl också ”vi är människor. Människor blir kära 

i varandra. Det spelar ingen roll om man är pojke och flicka eller flicka och 

flicka. Kärleken är större än så.”. 

När pedagogerna talar om andra sätt att tänka och tala om kärlek och sexualitet med barnen 

utför de en dubbel strategi. Dels tydliggörs och identifieras heteronormativiteten och dels 

utmanas och förskjuts den.   

 

                                                           
6
 Jag väljer här att använda de dikotoma kategorierna flicka och pojke eftersom det är så barnen oftast förstås i 

en förskolekontext.  
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I läroplanen för förskola står skrivet att inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering 

på grund av sexuell läggning hos någon anhörig samt att förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde oberoende av bl a sexuell läggning 

(Skolverket, 2011a). Dock står inget skrivet om barns egna relationer till varandra, vilket en 

pedagog tagit upp på sin förskola: 

 

Kari: Jag tycker exempelvis att läroplanen är undermålig när det gäller 

diskrimineringsgrunderna för man tar inte upp barns egen sexualitet […] 

Man skriver ”anhörigs sexualitet”, men man har inte skrivit barns egen 

sexualitet. Så det har vi tagit in i vår likabehandlingsplan.   

 

Det jag har identifierat som centralt runt nodalpunkten sexualitet är motståndet mot 

heteronormen både i relation till barn och till föräldrar.  

 

6.1.3 Hudfärg och etnicitet: att motverka att vithet görs till det fina  
I intervjumaterialet används orden etnicitet och hudfärg så pass tätt sammankopplade att de 

inte är möjliga att särskilja. Därför väljer jag att analysera normer kring hudfärg och etnicitet 

gemensamt. Det är främst normer kring vithet som beskrivs i materialet. I nodalpunkten 

hudfärg och etnicitet har jag identifierat elementen ”vit”, ”brun”, ”fint” och ”bestämma”.  

 

Pedagogerna tar alla upp arbete med normer kring etnicitet och hudfärg. Ofta sker det genom 

att berätta att en arbetar med dessa normer utan att nämna något mer. En av pedagogerna tar 

dock upp flera exempel om normer kring hudfärg på förskolan. 

 

Kari: … vi satt i soffan och hade läst en bok, och så helt plötsligt säger det 

här barnet till mig att ”jag vill inte vara brun. Jag vill vara cool. Jag vill vara 

vit. Jag vill inte att de andra ska kalla mig för choklad” för det här barnet 

blev kallad för choklad.  

 

Karis dagbok: [Ett] barn kommenterade när ett annat barn kom till förskolan 

- Åh nej, inte hen (använde könsbestämt pronomen). Jag frågade vad barnet 

menade. - Hen är så ful, hen är brun. 
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Karis dagbok: … jag upplever att det även råder viss uppfattning om vithet 

som ”det fina” [bland barnen på förskolan]. 

 

För att jobba med vithetsnormen har pedagogen bl a skapat en ”människovägg” som är en 

plansch med bilder av människor med olika utseende. Planschen följdes sedan av en till som 

hen gjorde tillsammans med barnen.  

 

Kari: Så sa jag ”vet ni?” och så berättade jag om varför jag hade gjort den 

väggen. ”För att jag tycker att det alltid är så tråkigt för att i sagoböcker är 

det jätteofta som alla har vit hy. Jag tycker att vi kan förändra det. Att vi kan 

behöva ha andra bilder för att människor är olika och vi behöver se olika 

människor. Att människor är olika och har olika familjer och så. Jag tycker 

att det är viktigt.”. Så vi började prata om det…  

 

På en närliggande förskola arbetar Karis vän som också har försökt att hitta strategier att 

arbeta med vithetsnormen.  

 

Kari: Jag har en vän som jobbar bara en bit bort här där det inte finns några 

vita barn alls i barngruppen och de skulle göra en saga och så skulle det vara 

en vacker flicka med i sagan och så skulle de måla den. Så frågade 

pedagogen ”hur ska den vackra flickan se ut?”. Så säger de [barnen] ”de 

brukar vara vita”. [Pedagogen fortsätter] ”Ja, det är ju sant. I många 

sagoböcker så är de vackra flickorna vita, men om vi tittar på oss här, vi är 

inte vita. Om vi fick bestämma hur den vackra flickan ser ut?”. Det är lite 

det jag känner, om vi fick bestämma vad som var normalt eller konstigt.  

Pedagogens vän jobbar på en förskola där det enligt pedagogen inte går några barn med vit 

hudfärg. Även i pedagogens beskrivningar av den egna förskolan så är det svårt för barnen på 

hens förskola att se representationer av sin egen hudfärg i de material som finns i förskolan i 

form av t ex litteratur. Att enbart vit hy är det som representeras i förskolans material är del i 

en diskurs där vithet görs till ”det fina”. Pedagogen, liksom hens vän, använder då samma 

strategi som pedagogerna använde ifråga om normer kring sexualitet, det vill säga att 

presentera fler sätt att vara än det som gjorts till norm. Detta sker kring normer om hudfärg 

genom att skapa människoväggen, använda spel med bilder på personer med olika hudfärg, 
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titta på barnprogram gemensamt där deltagarna har olika hudfärg och genom det som 

pedagogens vän gör – att föreslå att vi bestämmer själva hur den vackra flickan ska se ut. 

Pedagogen och hens vän använder en ytterligare strategi i sitt arbete, den att synliggöra 

normen om vithet i arbetet med barnen. Detta kan förstås som ett sätt att använda sig av 

dubbla strategier – att både synliggöra normer och att berätta fler berättelser än de vanligt 

förekommande. 

I nodalpunkten hudfärg och etnicitet har jag identifierat det centrala som motståndet mot 

vithetsnormen, där vithet är det som främst representeras i förskolans material och litteratur.   

 

6.1.4 Ålder: att utmana idén om fullkomliga vuxna och barn som blivande 
I intervjumaterialet talar pedagogerna om normer kring ålder både mellan barnen på förskolan 

och i relationerna mellan vuxna och barn. Elementen runt nodalpunkten ålder har jag 

identifierat som ”barn”, ”vuxen”, ”överföra”, ”klara av”, ”rätt tänk”, ”maktrelation” samt 

”göra viktigt att bli äldre”.   

 

En betydelsefull del i normer kring ålder i förskolan handlar om hur barn och vuxna förhåller 

sig till varandra. I en pedagogs tal om verksamheten förstärker förskolepedagogernas ansvar 

skillnaden mellan vuxna och barn.  

 

Farah: … vi är flera pedagoger som brukar åka i [rutschkanan] tillsammans 

med barnen. Det är en ganska trång och liten rutschkana. (skratt) Som är 

jättesnabb nu när det är is. Det är jättekul att klättra upp där och åka. […] 

jag tänker att det är väldigt normkritiskt på något sätt. Dels att vi leker 

väldigt mycket med barnen, men just den här rutschkanan, att klättra upp i 

den och att åka nerför den tillsammans med barnen. Och att det blir ett 

dilemma på ett sätt för att jag vet att om vi är två pedagoger ute på gården 

och båda två håller på och leker i rutschkanan då har vi ju inte så bra koll på 

resten av barnen egentligen. Så det kan vi ju inte göra, egentligen, rent 

säkerhetsmässigt. Det kanske är därför som vuxna inte leker så mycket. Dels 

tycker vuxna att det är så tråkigt att leka. Men också för att vi har så mycket 

ansvar och hur vi ska göra på en förskola.  
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I pedagogens utsaga blir de vuxnas lek tillsammans med barnen problematisk rent 

säkerhetsmässigt. Det ansvar och den överblick som krävs av pedagoger i förskola står i 

utsagan i kontrast till den närvarande leken med barnen. I pedagogernas tal förstärker deras 

uppdrag i förskolan skillnaden mellan barn och vuxna. Vuxna ska ta ansvar och agera 

säkerhetsmässigt, medan barnen ska leka. I pedagogernas tal finns dock utrymme för att 

arbeta med normer kring ålder. En pedagog beskriver hur de har arbetat mycket i 

personalgruppen med förhållningssätt gentemot barnen utifrån maktrelationen mellan barn 

och vuxna. 

 

Farah: Ålder tänker jag att vi är inne jättemycket på, att titta på våra 

förhållningssätt gentemot barnen. Det säger alla som kommer till 

[förskolan] ”men gud vilket fint förhållningssätt ni har”. […] Det handlar 

om att vi har pratat kring ålder och makt. 

 

Farah: … [tidigare] tänkte ju jag att den vuxna kan ha det rätta tänket på 

något sätt och överföra det på barn. Där ändrades någonting […] ”men gud 

det här är ju helt knäppt”, det kanske var på förskollärarprogrammet, ”det 

går ju inte att överföra rätt tänkande på ett barn”.  

 

Pedagogens beskrivning av sin egen förändring anknyter till kritiken som föreställningen om 

kunskaps- och värdeöverföring från vuxna till barn fått som delaktigt i skapandet av det 

underordnade passiva barnet i kontrast till den fullkomliga vuxna (t ex Martinsson, 2008). 

Pedagogerna talar om hur de försöker arbeta tillsammans med barnen kring normer, t ex 

genom skapandet att människoväggen, planschen, som jag berättade om tidigare i avsnittet 

”Hudfärg och etnicitet: att motverka att vithet görs till det fina”.  

 

Marie: Först gjorde du en plansch och sedan en tillsammans med barnen? 

Kari: Ja vi ska göra en tillsammans. Vi har börjat, vi har inte kommit så 

långt än. Det är bara några barn som har fått välja bilder.  

 

Dessa strategier att utmana normer tillsammans med barnen kan kopplas till ett motstånd mot 

idén om den fullkomliga vuxna och det underordnade barnet.  
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Kari: … att vi ska kunna diskutera att vi får bestämma våra normer själva. 

Marie: Menar du då tillsammans med barnen eller i pedagoggruppen? 

Kari: Tillsammans med barnen. 

 

Parallellt med kritiken mot överföringstanken i materialet finns talet som är vuxencentrerat, 

som utgår från den verksamhet som pedagogerna utför på barnen. I det talet är det vuxnas 

agerande eller yttranden som görs till det centrala i arbetet med normer.  

 

Farah: … det har ju kommit in ”Lilla hjärtat”-böcker som vi är några som 

plockar ut snabbt. 

Kim: Det handlar mycket om hur jag pratar. Mer om vad jag säger än om att 

jag gör saker praktiskt. Att jag kommenterar vad barnen gör, att jag berättar 

vad jag har gjort hemma, sättet jag pratar med mina kollegor på. 

 

Kari: … men vi har städat bort en hel del böcker som vi inte tycker stöds av 

läroplanen. 

 

Idén om vuxna som förebilder kan också förstås som en del i föreställningen om kunskaps- 

och överföringstanken.   

 

Kim: Jag hoppas att jag ska få barn att våga bryta mot normer och eventuellt 

vara en förebild för barn som tidigare känner att de har saknat det. 

 

Det kan förstås som en form av värdeöverföring där den vuxnas synsätt kan ges vidare till 

barnen. En annan pedagog uttrycker också tanken om vuxnas görande som vägledande för 

barnens görande.    

 

Kari: Ja men barnen gör ju som vi gör. Märker man att barnen börjar bete 

sig på ett visst sätt mot ett annat barn, då vet man att nu gör vi någonting fel. 

 

När stor vikt läggs vid de vuxna som förebilder och pedagogernas förhållningssätt till barnen 

snarare än barnens sätt att hantera, anpassa sig till och göra motstånd mot dessa 
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förhållningssätt finns enligt Linnea Bodén liten möjlighet att se att barnen faktiskt själva är 

delaktiga (Bodén, 2011).  

 

Normer kring ålder menar jag är inbyggda i många förskolor genom att de till sin struktur är 

uppbyggda med olika avdelningar där barnen placeras beroende på ålder eller att barnen under 

många av dagens aktiviteter är uppdelade i mindre grupper baserade på ålder. På de tre 

förskolor där pedagogerna är verksamma är avdelningarna ålderindelade. Som ett sätt att 

skrota föreställningarna om normer kring ålder är en pedagogs utopi att förskolans 

uppbyggnad inte längre var åldersindelad.  

 

Farah: Sedan så finns det här med ålder. Jag tänker i någon slags utopi så 

skulle själva uppbyggnaden av förskolan och skolan se helt annorlunda ut. 

[…] Till exempel det här med ålderindelning. 

Pedagogerna beskriver hur det ofta görs till något fint att bli äldre i förskolan. När ett barn blir 

äldre får det gå på den större avdelningen och göra vissa saker.  

 

Kim: Jag tycker att det är jättelätt att peka ut de små och göra det viktigt att 

bli äldre. Ja men ”ni som är så stora det är klart att ni får”…  

Att bli äldre innebär i pedagogens beskrivning att få tillåtelse att göra saker. Men att bli äldre 

kan också föra med sig vissa förväntningar såsom att barnet ska kunna äta med bestick och 

inte äta med händerna.  

 

Farah: När jag började på [förskolan] var det vuxna som sa sådana saker 

som ”nä, men vad då, nu har du börjat på stora [avdelningen], då äter man 

faktiskt med bestick”. 

 

I pedagogernas tal om normer kring ålder har jag även identifierat dilemman där ålder och 

funktionalitet relateras till varandra.  

 

Kim: Det ges inte så mycket tillfälle till att prata om sexualitet i och med att 

barnen är så pass små. De är ju bara ett och två. 
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Farah: Men jag ser ju också rent pragmatiskt, det går ju kanske inte att ha 

pronomenrundor med ettåringar.  

 

I pedagogernas utsagor uttrycker de å ena sidan att de inte vill att barnen ska behandlas olika 

utifrån ålder, å andra sidan att barn har olika förmågor eller kunskaper som delvis är kopplade 

till ålder. På så sätt är normer kring ålder och normer kring funktionalitet tätt 

sammankopplade i deras tal om barnen. Förväntningarna på att ett barn ska klara av aktiviteter 

som att äta med bestick, ta på sig ytterkläder och att prata ökar med åldern. Vid vissa åldrar 

ses det som normalt att inte kunna prata eller att behöva hjälp att klä på sig overallen, medan 

vid andra åldrar börjar det ses som ett problem att inte klara detta. Med tiden väcks 

funderingar om barnet har någon funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd om vissa 

förmågor inte har utvecklats i förväntad grad.      

 

Det jag identifierat som viktigt runt nodalpunkten ålder är motståndet mot åldersnormer 

mellan barn i förskola och i relationen mellan barn och vuxna. Samtidigt finns i pedagogernas 

utsagor ett dilemma då förmågor och kunskaper kopplas till barnens ålder, vilket i deras tal 

motiverar olika behandling av barnen parallellt med motståndet mot normer kopplade till 

ålder.  

 

6.1.5 Sammanvävningar - intersektionalitet 
Sammanfattningsvis har jag identifierat en övergripande normkritisk motståndsdiskurs mot att 

tala i termer av binära kategorier i intervjumaterialet. Jag har identifierat denna utifrån de 

ovan analyserade nodalpunkterna kön, sexualitet, hudfärg och etnicitet samt ålder. Motståndet 

består i att destabilisera själva kategorierna samt att ifrågasätta deras sociala konsekvenser. 

Den normkritiska pedagogiken har, som jag tidigare redogjort för, sin teoretiska grund i bl a 

intersektionalitetsbegreppet. Det är tydligt framskrivet i de mer teoretiskt inriktade texter som 

formulerat den normkritiska pedagogiken (t ex Sörensdotter, 2010). Som tidigare nämnts 

framgår att de intervjuade pedagogerna arbetar med ett flertal normer, främst kring kön, 

sexualitet, hudfärg och etnicitet samt ålder. Vad som inte framgår så tydligt är hur de förstår 

och arbetar med dessa normer gemensamt; i normernas sammanvävningar, interaktioner och 

ömsesidiga konstruerande av varandra (jfr Lykke, 2003).  

I pedagogernas tal om motstånd mot normer beskrivs ofta normerna, deras effekter och 

arbetet med dem var för sig, alltså t ex kön för sig och ålder för sig, såsom jag även delat in 
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dem ovan. Normernas sammanvävningar synliggörs dock vid två norminteraktioner; de 

mellan kön och sexualitet samt de mellan ålder och funktionalitet. Normer kring kön och 

sexalitet kopplas samman genom arbetet med att synliggöra och utmana heteronormativitet 

där just kön och sexualitet görs begripliga genom att kroppar, kön och begär sammankopplas i 

den heterosexuella matrisen (Rosenberg, 2005). Ålder och funktionalitet sammankopplas i 

ifrågasättandet av normer kring att barns förmågor att klara av aktiviteter, såsom att äta med 

bestick, ökar med åldern och att vuxna förväntas vara fullkomliga. Det intersektionella 

perspektivet menar jag är delvis närvarande i pedagogernas tal om arbetet och delvis 

frånvarande. I sina utsagor om det praktiska arbetet tenderar pedagogerna att tala om och 

referera till en norm i taget.  

  



52 
 

6.2 Talet om strategier – diskurser om pedagogernas försök 
Från att i förra avsnittet ha analyserat pedagogernas tal om hur de innehållsligt försöker arbeta 

normkritiskt i förskolan ska jag i detta avsnitt ta upp och analysera de strategier pedagogerna 

beskriver att de använder sig av. Det normkritiska pedagogiska arbetet är ett utforskande fullt 

av försök, prövanden och strategier. I pedagogernas tal om sitt arbete med normerna har de ett 

flertal olika strategier som också bildar diskurser, bl a om språket som nyckeln i arbetet.     

 

6.2.1 Språket som nyckeln 

Ett genomgående diskursivt mönster i pedagogernas beskrivningar är den betydelse som 

språket ges som strategi. Jag har identifierat detta som en diskurs utifrån elementen ”hur jag 

pratar”, ”benämner”, ”köna”, ”pronomen” och ”hen”. Bland dessa element spelar ”hur jag 

pratar” och ”benämner” särskilda roller och jag har därför identifierat dem som nodalpunkter 

som utgör diskursens nav. 

När en av pedagogerna ska formulera hur hen använder normkritik i pedagogiken med barnen 

svarar hen: 

Kim: Det handlar mycket om hur jag pratar. Mer om vad jag säger än om att 

jag gör saker praktiskt. Att jag kommenterar vad barnen gör, att jag berättar 

vad jag har gjort hemma, sättet jag pratar med mina kollegor på. Språket är 

ju verkligen nyckeln. Där försöker jag vara medveten.   

Språket ges i pedagogernas tal en särskild tyngd i förändringsarbetet. Just språket som 

förändringsverktyg i genuspedagogiskt och normkritiskt pedagogiskt arbete tas upp av flera 

forskare (t ex Bromseth, 2010; Dolk, 2013; Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Att se språket 

som nyckeln i förändringsarbete är centralt i poststrukturalismen och de teoretiska perspektiv 

som diskursanalys baseras på. Diskursanalys som teoretisk ram och metod är på så sätt del i 

samma diskurs som pedagogernas tal om språket som nyckeln. Dessa idéer om att världen 

enbart kan förstås och bli begriplig genom språket ger tilltal och benämningar en avgörande 

betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. I pedagogernas tal om sitt arbete rör 

det sig om vilka ord pedagogerna använder, hur de talar om sig själva och hur de använder 

litteratur.  

Särskilt tilltalet till barnen görs i pedagogernas utsagor till en central strategi. Som jag tidigare 

tog upp i normer kring kön så försöker pedagogerna att inte klumpa ihop, benämna eller 



53 
 

bekräfta kön. Pedagogerna ersätter i sina beskrivningar de vanligt förekommande könade 

kategoriseringarna av barnen såsom ”tjejer”, ”gubben” och ”pojkar” med ord som ”barnen”, 

”människor” eller ”kompisar”. Förutom ”barnen”, ”människor” och ”kompisar” använder 

pedagogerna i sitt tal även egennamn för att benämna enskilda barn. Ett annat exempel på vad 

personer kallas och vem som bestämmer det är hur föräldrar ska omnämnas. En pedagog 

föreslår att ordet ”förälder” eller personens egennamn kan användas istället för orden 

”mamma” och ”pappa”. Men i detta uppstår enligt pedagogen ibland ett dilemma när barnen 

själva använder t ex ordet ”mamma”. Vad händer då om pedagogen använder ordet förälder 

eller egennamnet i sin respons till barnet? Vem har företräde att benämna någon?   

Marie: Om ni pratar inför barnen om deras föräldrar eller en specifik 

förälder, hur uttrycker ni det då? 

Farah: Då säger vi egennamn. Men samtidigt så är det ju, ja men igår var det 

två barn som jag tröstade på morgonen som grät jättemycket efter sina 

föräldrar och då sa de själva ”mamma” och ”pappa”. Då sa jag ”ja du 

längtar efter din förälder och du ville att din förälder skulle vara kvar”. […] 

det blir som att man rättar barnet om den säger ”mamma” och jag säger ”ja, 

du längtar efter din förälder.”. […] Jag tycker ju inte att barn ska rättas med 

pronomen och sådana där saker. 

Enligt pedagogen finns risken att när en som pedagog använder ett annat ord än barnet själv 

gör så blir det att rätta barnet. Frågan blir då vad som blir viktigast – att använda ordet 

förälder och föräldrars egennamn eller att följa barnets benämningar. Genom att språket ses 

som en nyckel till förändring är benämningar ett verktyg i detta arbete. Att då som pedagog 

frångå sina egna benämningar, såsom ”förälder” eller egennamn blir att frångå sitt 

förändringsverktyg. Orden ”mamma” och ”pappa” är i en diskurs om språket som nyckeln inte 

enbart benämningar som barnen använder om sina föräldrar utan även meningsbärare. Orden 

”mamma” och ”pappa” bär på idéer om tvåkönsnormer med rötter i heteronormativitet och 

idéer om kärnfamilj med enbart två omsorgsgivare. Pedagogernas benämningar är ett 

motstånd mot dessa idéer. Men att rätta barnet blir också att förstärka föreställningen om 

kunskaps- och värdeöverföring från vuxna till barn som deltar i skapandet av det 

underordnade passiva barnet i kontrast till den fullkomliga vuxna (t ex Martinsson, 2008). Det 

kan ses som ett sätt för vuxna att överföra det ”rätta tänket” till barnen. Pedagogen tydliggör 
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själv i sin beskrivning denna konflikt mellan att använda språket som förändringsverktyg och 

att då göra den typ av vuxenhet hen själv kritiserar.    

Det personliga pronomenet ”hen” beskrivs som ett sätt att komma ifrån att könsbestämma 

barnen. I pedagogernas utsagor används hen både i beskrivningar av barnen, till barnen och 

vid något tillfälle av barnen själva. Även ”en” och ”den” används med hänsyftning på barn. 

Nedan följer några exempel där jag kursiverat ”hen”, ”en” och ”den”.   

Karis dagbok: De andra barnen börjar kommentera när det inte går som hen 

vill och hen börjar bli otålig. 

 

Karis dagbok: Under lunchen satt jag i det angränsande rummet och 

sorterade material. Jag hörde hur barnen tog upp frågor om gud igen. ”Om 

man inte vet om gud är en han eller hon kan man säga hen [sade ett av 

barnen]”. 

 

Farahs dagbok: Det blir väldigt fin lek med ett nytt barn som jag inte känner 

så väl. Pratar spanska med den och barnet lyser upp. 

 

Farah: … för att en själv blir så arg…  

Hen kan i materialet både vara det pronomen som används när könet på en person, ett djur 

eller i ovanstående fall på gud är okänt och när personen gör något annat kön än den dikotoma 

uppdelningen i kvinna och man. Förutom att själv som pedagog använda pronomenet hen så 

uttrycker en pedagog viljan att ha pronomenrundor med barnen: 

Farah: … jag skulle vilja att vi hade till exempel pronomenrundor med 

barnen. Att vi frågade barnen veckovis vilket pronomen de vill att vi ska 

använda om dem.  

Marie: Menar du då alla från ett till fem [år] eller…? 

Farah: Ja där är ju någonting som (skratt) är lite problematiskt. […] Men jag 

ser ju också rent pragmatiskt, det går ju kanske inte att ha pronomenrundor 

med ettåringar. 
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Här berättas också om en vilja att ha pronomenrundor där barnen själva får välja pronomen 

veckovis. Barnen ska genom pronomenrundorna själva få formulera sin könsidentitet i en 

förståelse av att den också kan vara föränderlig. Detta beskrivs som en del i ett förebyggande 

arbete mot trakasserier, kränkningar och diskriminering baserat på könsidentitet och – uttryck.  

Språket ges en nyckelposition genom talet om tilltal och benämningar där könande uttryck, 

pronomen och då särskilt hen ges särskilda betydelser. Språket ses även som centralt i en 

annan diskurs som pedagogerna är en del av – den om barnböcker som konfliktyta. Nedan 

följer en analys av denna konfliktyta.  

 

6.2.2 Barnböcker som konfliktyta 
Normer i barnkultur har aktualiserats och diskuterats medialt under hösten 2012 och våren 

2013. Det har rört sig om att ta bort eller flytta kultur riktad till barn och diskussionen har 

varit kopplad till två händelser. En av dem var att Stina Wirséns film ”Liten skär och alla små 

brokiga” började visas på biograferna där frågan var om figuren Lilla hjärtat är en rasistisk 

stereotyp eller inte (Svenska Dagbladet, 2012, 20 november). Wirsén har även skrivit 

barnböcker där Lilla hjärtat är med. Den andra händelsen var att Tintin-album på 

barnavdelningen Tiotretton på biblioteket i Kulturhuset i Stockholm flyttades till 

serieavdelningen på samma bibliotek på grund av koloniala perspektiv i serierna och nidbilder 

av personer från Afrika (Milder, 2012). Mina intervjuer med pedagogerna skedde efter dessa 

medialt uppmärksammade diskussioner. I pedagogernas tal om barnböcker kopplar de upp sig 

mot denna diskurs där barnkultur är ett forum för konflikter kring frågor om normer och 

stereotyper. Jag har utifrån pedagogernas utsagor identifierat en diskurs om barnböcker som 

konfliktyta. Diskursens element är ”plockar ut”, ”städat bort”, ”barnböcker” och ”lilla hjärtat”. 

Nodalpunkten utgörs av ”plockar ut”.  

I pedagogernas tal beskrivs vissa barnböcker som problematiska och då ofta som böcker 

pedagogerna inte vill ha i förskolan medan andra böcker beskrivs som möjliggörande för 

normkritiskt pedagogiskt arbete. Barnböckernas innehåll kan vara problematiskt t ex genom 

att de enbart har karaktärer som är vita eller att de innehåller rasistiska stereotyper. 

Kari: … det är så många av våra sagoböcker där alla karaktärer är vita och 

alla är hetero…  
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Farah: … det har ju kommit in ”Lilla hjärtat”-böcker som vi är några som 

plockar ut snabbt. 

Kari: … men vi har städat bort en hel del böcker som vi inte tycker stöds av 

läroplanen. Sedan kunde vi inte ta bort alla. För att då skulle vi inte ha några 

böcker kvar nästan.  

Bortplockning av böcker som bedöms som olämpliga är ett sätt att tala om barnböcker både i 

den mediala diskussionen och i pedagogernas tal om arbetet. Men alla olämpliga böcker kan 

enligt en pedagog inte plockas bort eftersom de då nästan inte skulle ha några böcker kvar. 

Bland de böcker som är kvar efter att pedagogerna på Karis förskola städat bort en hel del 

böcker finns flera böcker som pedagogen tycker är bra och som de kan läsa.  

Kari: … vi har ”Kim och Skrutten”. Det är väl egentligen den enda boken vi 

har där det inte är en heterofamilj. Men sedan har vi lite andra böcker som 

jag tycker är bra; en bok som heter Tyranno. Bilderna är mycket, mycket 

mer intersektionella. [...] Men också, ja någon ny bok som heter ”Bockarna 

Bruse på badhuset” som Pija Lindenbaum har översatt, en norsk bok, som 

inte är helt normativ ändå.  Så jag tycker vi har en del böcker som är bra. 

Som vi kan läsa. 

En av de andra pedagogerna lyfter också fram böcker som hen önskar ha i verksamheten. 

Marie: Har ni jobbat någonting i urvalet av böcker utifrån någon form av 

normkritisk blick? 

Kim: Ja lite grann i alla fall. Jag har ju varit ansvarig för att låna böcker 

tidigare. Men nu har jag lämnat det åt en kollega. Men jag är väldigt tydlig 

med vilka böcker jag tycker att hon ska prioritera för våra små.  

Marie: Vad är det för typ av böcker? 

Kim: Stina Wirsén främst. Det är könsneutrala figurer. Jag tycker att det är 

kanon bara att de heter ”stor” och ”lilla”. Det är ju oslagbart. Då kan ju alla 

identifiera sig med karaktärerna.  

Två av pedagogerna talar om Stina Wirséns böcker – en av dem generellt och en av dem 

specifikt om böckerna där karaktären Lilla hjärtat är med. Pedagogernas tal om dessa böcker 



57 
 

skiljer sig mycket åt. Den ena vill plocka bort böckerna om Lilla hjärtat snabbt, den andra vill 

att Wirséns böcker generellt ska prioriteras när pedagogerna lånar böcker till förskolan. Den 

andra pedagogen beskriver böckerna som ett exempel på litteratur vald med en normkritisk 

blick eftersom karaktärerna inte är könade utan benämns som ”stor” och ”lilla”. Pedagogerna 

talar här inte specifikt om samma bok. Men de lyfter i sitt tal om barnböcker ändå fram 

samma författares böcker som både en möjlighet i det normkritiska arbetet, något en ska 

”prioritera”, och som ett hinder, något som de ”plockar ut”. I talet om barnböcker finns det 

olika sätt bland pedagogerna att se på och använda sig av böckerna.    

När böckerna är problematiska ur ett normkritiskt perspektiv talar pedagogerna om att det, 

förutom att städa bort eller plocka ut, finns flera möjliga strategier att använda.    

Kari: … när vi läser barnböcker ibland brukar jag säga att ”nu kommer jag 

säga hen istället för hon eller han för att kolla om den här sagan blir 

annorlunda om vi inte säger att det är en pojke eller en flicka.” 

Att läsa böckerna på ett annat sätt än de är skrivna är en sådan möjlig strategi. Förutom att 

byta pronomen kan pedagogerna också experimentera med ljud för att se vad som händer med 

upplevelserna av böckernas karaktärer (jfr Dolk, 2013):  

Karis dagbok: Sedan läste vi ”Ludde får besök”. Där gjorde jag olika röster 

till de olika djuren och försöker luckra upp föreställningarna lite om stort 

och smått genom att ge de mindre djuren mörkare och djupare röster medan 

jag ger de större djuren ljusare röster.  

När pedagogen läser en bok på ett annat sätt än den är skriven på kan det i pedagogens utsaga 

ske antingen i kommunikation med barnen genom att informera om vad hen har tänkt göra 

eller genom att ändra utan barnens vetskap. Ibland är fokus mer på att synliggöra normer och 

ibland på att berätta fler berättelser om att vara. Pedagogen använder sig då av det som 

Bromseth benämner som dubbla strategier (Bromseth, 2010).   

Diskursen om barnböcker som konfliktyta kretsar kring pedagogernas tal om vilka böcker som 

är önskvärda respektive inte önskvärda på förskolan. Vissa böcker är i pedagogernas utsagor 

möjliga att förändra. Förändringen kan vara att läsa dem på ett annat sätt genom att använda 

andra ord eller andra röster. Barnböcker är inte det enda material som tilldelas en central roll i 

det normkritiska pedagogiska arbetet. Även andra material som utklädningskläder, spel och 
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byggklossar kan ges en viktig betydelse. Nedan analyserar jag de färdiga materialen styrande 

kraft. 

   

6.2.3 De färdiga materialens styrande kraft 
När pedagogerna beskriver arbetet hamnar material i form av lokaler, inredning och saker att 

leka med i skymundan av språket som betonas mycket starkt. Språket får en framträdande roll 

som aktivt handlande i kontrast till ting som ses som passiva. Men när jag explicit frågade 

pedagogerna hur det normkritiska arbetet märks i miljön på förskolan berör pedagogerna 

”styrda utklädningskläder” och svårigheten med att använda sig av ”färdiga material”. I 

pedagogernas tal om material har jag identifierat vad jag benämnt som en diskurs om de 

färdiga materialens styrande kraft. Elementen är ”styrda”, ”färdiga”, ”material” och 

”utklädningskläder”. ”Färdiga” och ”styrda” har jag identifierat som nodalpunkter som spelar 

en särskild roll i diskursen. Talet om de färdiga materialen bildar en diskurs om att ting kan 

styra barnen och deras lek. Vad är då styrda eller färdiga material i pedagogernas utsagor?  

Marie: Tycker du att det märks i miljön på förskolan på något sätt när det 

gäller normkritiskt tänk? Då menar jag alltså hur man organiserar rummen 

och leksaker och material. 

Kim: Ja, att det inte är så mycket färdigt material, tycker jag. […] 

Marie: Om ni har mindre färdigt material vad har ni då? 

Kim: Mycket konstruktionslekmaterial, alltså klossar och vi har ett sandrum 

just nu där barnen kan stå och hälla, mäta och greja. Ateljén utnyttjar vi ofta. 

Att barnen får måla. Och att vi är ute. 

 

Kari: … vi har väldigt mycket språkspel och sådant där. Där är det ju klart, 

med färdigt material, det är klurigt. 

 

Farah: Men vi tänker ju att vi ska ha sjalar eller stora kjolar och hattar 

kanske, det ska inte vara så styrda utklädningsgrejer som polis eller... 
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Samtidigt så har vi någon Buzz Lightyear-dräkt, den tror jag kanske är 

borttagen, men ja. 

I Farahs och Karis beskrivningar exemplifieras färdiga eller styrda material som spel och 

styrda utklädningskläder som poliskläder eller en Buzz Lightyear-dräkt
7
. I kontrast till dessa 

beskriver Kim konstruktionslekmaterial som klossar, sand, ateljé och ute som inte så färdiga 

material eller miljöer samt Farah beskriver kjolar, hattar och stora tröjor som inte så styrda 

utklädningskläder. Jag menar att de färdiga materialen och styrda utklädningskläderna i 

pedagogernas utsagor görs till bärare av olika möjligheter till handling där spel eller 

polisutklädningskläder i sig är medskapare till vissa specifika lekar. På det sättet beskrivs 

materialen som agentiska, som att de har möjligheten att få något att hända.  

I pedagogernas beskrivningar av det normkritiska pedagogiska arbetet är det framför allt 

språket som lyfts fram som en förändringsstrategi, men i svaren på mina frågor om hur det 

normkritiska arbetet märks i miljön ges vissa ting epitetet ”färdiga” eller ”styrda” vilket 

innebär att de försvårar ett normkritiskt arbete. I samspelet mellan människa och ting förstås 

dessa material redan ”bära” på specifika sätt att handla. Med poliskläderna ska en leka polis 

och spelet har redan en spelplan och regler. Men klossarna och sanden beskrivs som mindre 

styrda och i interaktionen kloss och barn eller sand och barn är det i utsagorna inte lika 

förutsägbart vad som sker. Vad en kan göra med klossar och sand förstås varken som redan 

givet i sig eller som enbart en effekt av mänskligt agerande. Däremot förstås spel eller 

poliskläderna i pedagogernas beskrivningar som redan ”bärare” av vissa specifika 

handlingsmöjligheter som styr leken, de har redan en diskursiv betydelse. Det normkritiska 

pedagogiska arbetet försvåras i pedagogeras beskrivningar av dessa material, medan arbetet 

förenklas av de icke-färdiga materialen.  

En pedagog beskriver färgspelet ”Jeux de couleurs” där spelaren får en magnetisk plansch 

med ett barn på och sedan ska spelaren slå en tärning och få kläder i olika färger till detta 

barn. Pedagogen talar om spelet både som ett färdigt material som är ”klurigt” med normativa 

bilder, men också som en möjlighet att arbeta med normer kring kön och hudfärg. Barnen på 

de magnetiska planscherna har olika hudfärger samt olika färger på underkläderna.  

Kari: … där har det blivit en diskussion om när det här barnet från att ha 

haft lila underkläder till att ha fått blå kläder och helt plötsligt blivit en 

pojke då. Menar barnen. 

                                                           
7
 Buzz Lightyear är en fiktiv karaktär i Toy Story-filmerna (Buzz Lightyear, 2013). Den finns även som leksak. 
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Spelet kan i pedagogens tal användas som ett underlag för att reflektera kring kön samtidigt 

som det är ett av de få material på förskolan där bilderna visar barn med olika hudfärger. Det 

som vid första reflektionen av pedagogen benämns som ett färdigt material med normativa 

bilder utvecklar sig efter en stund till en beskrivning av ett material som kan användas i det 

normkritiska pedagogiska arbetet.  

Diskursen om de färdiga materialens styrande kraft är byggd på idén om att vissa material är 

agentiska, att de har möjligheten att få något att hända, medan andra material är mer 

oförutsägbara och möjliga att styra som människa. Det är de material som i pedagogernas tal 

ses som icke-färdiga material som förenklar det normkritiska pedagogiska arbetet.      

 

6.2.4 Att själv som pedagog utmana normer – en diskurs om ansvar 
Det är inte enbart språk och material som i pedagogernas tal används som strategier i arbetet. 

Det handlar också i vidare mening om att se sig själv som exempel och det ansvar en själv 

som pedagog tar. Jag har identifierat vad jag kallar en diskurs om ansvar, där pedagogerna 

lägger stort ansvar för det normkritiska pedagogiska arbetet hos sig själva. Inom denna 

diskurs är det de som pedagoger som ska utmana normer i sitt arbete. Elementen i diskursen 

är ”mig själv som exempel”, ”hen” och ”vi”. Nodalpunkten utgörs av ”mig själv som 

exempel” som de andra elementen förhåller sig till.   

 

I pedagogernas tal utmanar de normer i sitt varande och sitt sätt att tala om sig själv i det 

pedagogiska arbetet.  

 

Kari: Jag brukar uppmuntra barnen till att använda hen om mig för man 

brukar alltid säga ”jag vet inte om du är pojke eller flicka”. Idag så sa de 

också ”nej men nu får vi lyssna på hon, nej han, nej jag vet inte vad du är”. 

Då sa jag ”nej men då kan du säga hen”. 

 

Även om pedagogen själv använder sig av det personliga pronomenet hen så kan hen 

”könsskifta” för att belysa för barnen att tjejer kan vara kära i tjejer:  

 

Kari: En gång så var det ett barn som sa att det är äckligt om två pojkar 

pussar varandra. Då pratade vi om det. Då tog jag också upp mig själv som 
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exempel. Jag könsskiftar ju också på ett sätt. Jag förstår att det blir lite 

förvirrande för barnen. Eftersom jag är kär i en flicka så tycker jag ändå att 

det är viktigt att lyfta upp att jag inte är pojke heller. 

 

När pedagogen ”könsskiftar” förhåller hen sig till olika förståelser av kön och sexualitet där 

en uppfattning baseras på två från varandra särskiljda kön där icke-heterosexualitet förstås 

som ett undantag och en annan uppfattning där kön och sexualitet förstås som komplext. 

Genom talet om sig själv utmanar och bråkar pedagogen med dessa förståelser av kön i sin 

kommunikation med barnen. Förutom att synliggöra hur en själv lever eller identifierar sig 

beskriver en pedagog hur hen försöker bjuda på saker som hen själv tänker att barnen inte 

förväntat sig. Det kan ske genom att berömma sig själv, berätta om vad hen gör, tycker om 

eller ogillar att göra. 

 

Kim: Jag försöker att bjuda på saker som jag tänker att de [barnen] kanske 

inte hade förväntat sig. Ibland hittar jag på bara för sakens skull bara det har 

ett ädelt syfte. 

 

Kims dagbok: Jag har kommit fram till att i min yrkesroll så kan jag t ex 

inkludera intressen som jag annars inte har, men som jag tycker bör ingå i 

min yrkesroll och som barnen behöver få ta del av. Man skapar nästan en 

karaktär likt en skådespelare. 

 

Att som pedagog själv utmana normer innebär i pedagogernas beskrivningar att stundtals bli 

ifrågasatt och gjord till någon som ses som annorlunda, ovanlig och onormal. Situationerna 

pedagogerna beskriver är händelser då kollegorna förutsätter att de andra i rummet delar deras 

uppfattning om vad som är normalt, vanligt och ett ”vi”.  

Kim: … det ju kännas jobbigt om någon försöker skapa något slags ”vi” där 

jag uppenbarligen inte ingår. Jag hade en kollega i våras som sa att ”vi, vi 

kristna med svensk kultur” (skratt). Då sa jag faktiskt, och det kändes 

jättejobbigt, att ”svensk kultur är väl min också även om inte jag är kristen. 

Kan inte jag också få vara med i den? Eller vad menar du?”. Det kändes bra 

att ha sagt det, men det blev ju en himla pinsam tystnad efteråt. För henne 
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var det helt självklart att man bekände sig på något sätt till den kristna tron 

eller kristna kulturen eller vad man nu vill kalla det. Jag gör ju inte det.       

Som jag tidigare tagit upp så förutsätts enligt Butler avstånd från normer för att utveckla en 

kritisk relation till dem (Butler, 2006). Den kritiska relationen till normer är enligt Butler 

beroende av att kollektivt kunna formulera en alternativ minoritetsversion av bekräftande 

normer som gör det möjligt att handla. I pedagogerna tal har de i olika hög grad möjlighet att 

göra detta på arbetsplatsen. Gränserna för ett ”vi” och vad som ses som ”begripliga” liv skiljer 

sig åt i pedagogernas beskrivningar. Normer binder människor samman i detta ”vi”, men gör 

det genom strategiskt uteslutande (Butler, 2006). 

I pedagogernas tal utesluts de stundtals ur detta ”vi”. I arbetet med barnen utmanar 

pedagogerna normer och använder sig själva som exempel som en del i det pedagogiska 

arbetet. De lägger i och med det ett stort ansvar för det normkritiska arbetet på sig själva i en 

diskurs om ansvar.   

 

6.2.5 Att inte ha kommit tillräckligt långt – misstagens pedagogik 
Något av det första som slog mig i mitt sökande efter deltagare till studien var en 

återkommande kommentar – ”vi har inte kommit tillräckligt långt”. När jag vid två tillfällen 

kontaktade pedagoger jag blivit tipsad om via nätverken jag sökte deltagare i fick jag 

responsen att de själva inte tyckte att de hade kommit igång tillräckligt med det normkritiska 

pedagogiska arbetet för att delta i undersökningen. Även i utsagorna från pedagogerna som 

jag har intervjuat finns dessa utsagor om att inte ha kommit långt nog. Jag har identifierat 

detta som en diskurs om att inte ha kommit tillräckligt långt. Elementen är ”hur”, 

”konkretisera”, ”pedagogik” och ”misstag”, där nodalpunkten utgörs av ”pedagogik” och 

”misstag”.  

 

I pedagogernas tal uttrycks funderingar kring vad ett normkritiskt pedagogiskt arbete kan 

innebära. När jag frågar om hur förskolans skyldighet att jobba med likabehandlingsplaner, 

mot kränkningar, trakasserier och diskriminering tas upp på förskolan svarar en pedagog: 

Farah: … jag upplever att vi inte kommit till den punkten än där vi har 

börjat jobba, nu tänker jag i barngrupp eller liksom jobba pedagogiskt, med 

de här frågorna. Det vi har kommit till nu är hur vi ska jobba i 

personalgruppen med våra förhållningssätt, diskutera våra förhållningssätt.  
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Det som är i fokus i pedagogens tal är personalens förhållningssätt. Däremot beskriver hen att 

det pedagogiska arbetet med barnen kring likabehandlingsfrågor inte har börjat.  

 

Farah: … jag skulle egentligen vilja resonera mer kring hur vi jobbar, hur 

normkritik används i pedagogiken, alltså med barn. […] jag skulle behöva 

konkretisera det, skriva ner det kanske. Tänka mer kring det. 

I pedagogens tal är metoderna att konkretisera hur normkritiken används i pedagogiken att 

resonera, skriva och tänka. Även om pedagogen och kollegorna på förskolan har intresse för 

normkritisk pedagogik tror hen att behovet av diskussion bland pedagogerna om vad det är 

fortfarande är stort.    

Farah: Vad är egentligen normkritik? Alltså jag tänker att vi skulle behöva 

ha så många timmars reflektioner kring ”vad är normkritik?”. 

Normkritiskt pedagogiskt arbete är något nytt i förskolan och under utveckling. Det handlar 

om ett förändringsarbete där pedagogerna ska handla annorlunda från vad de tidigare har 

gjort, det pedagogen ovan uttrycker som förhållningssätt. I pedagogens tal uttrycks även 

behov av att konkretisera hur normkritik används i hur de jobbar, i pedagogiken. Förutom att 

normkritiskt pedagogiskt arbete är något nytt så finns en annan del i själva normkritiken som 

jag tror bidrar till pedagogernas tal om tveksamheterna kring vad normkritiskt pedagogiskt 

arbete är. Det normkritiska arbetet innebär inte bara en kritisk blick på normer, utan även en 

kritisk blick på sig själv och sitt eget arbete.  

 

I pedagogernas tal förhåller de sig på olika sätt till frågor om misstag – både egna och andras. 

När jag ber dem att berätta exempel på situationer de varit med om i förskolan i relation till 

normkritisk pedagogik väljer de ungefär hälften av gångerna att berätta om misstag. 

Pedagogerna berättar om situationer när det inte blev som de önskade att det hade blivit, om 

situationer där de kom på sig själva med att säga saker de inte stod för eller om kollegor som 

uttryckt sig kategoriskt om barnen. 

Karis dagbok: Sedan blev jag arg när några barn inte lyssnade på mig. 

Först skulle de slåss och sedan skulle de springa in i buskar där jag sagt att 

de inte får vara (jag är rädd för vad de kan hitta i buskarna). Då skällde jag 

på barnen och kände mig misslyckad. 
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Farah: … skulle äta mellanmål. Jag hade förberett allting, tog glas och 

dukade fram. Då var det en person som jobbade som sa ”Nej, sådana där 

glas kan vi inte ta till våra små, till våra småttingar, de kommer bara spilla”. 

Alla barnen satt redan […] jag förstår att det är lättare att ha pipmuggar till 

alla [barn på avdelningen med yngre barn] men jag upplevde att det inte var 

ok att säga på det sättet inför alla barn. Att dela upp i ålder på det här sättet 

och att säga så kränkande. 

 

Kims dagbok: Ett barn som numera går på en avdelning för lite äldre barn 

har fått ett efterlängtat syskon. Hon är jätteglad och jag hör mig själv 

säga ”Vad blev det, då?” och hon svarar ”En lillebror!”. ”Vad kul, lika som 

Sara!” säger jag och syftar på hennes kompis som också har en lillebror, 

men jag börjar skämmas inuti... Varför är det viktigt vilket kön det lilla 

barnet har? Varför är det en så viktig del av vår kultur att ta reda på det? Det 

är uppenbarligen så pass viktigt att en 3-åring förstått relevansen eftersom 

hon kunde ge ett utförligt svar på en så luddig fråga som ”Vad blev det, 

då?”. Det är egentligen inte alls viktigt, eller intressant, för mig, men jag är 

ju själv präglad av samhällskulturen vi lever i. En bit på väg in i 

normkritiken är att erkänna läget. 

 

Den i normkritiken inneboende kritiska reflektionen över sig själv, sina handlingar och 

relationer är ett sätt att synliggöra vilka föreställningar kring exempelvis kön som en själv 

förstår tillvaron genom (jfr Bromseth, 2010). Björkman kallar det att få syn på sina 

”normblinda fläckar” (Björkman, 2010). Genom att få syn på sina normblinda fläckar kan en 

enligt Björkman ge sig själv chansen att omlära och störa sin bild av kunskap, elever och sig 

själv (Björkman, 2010). Detta att förstå normer en själv bär med sig, som finns i olika grupper 

och normer på samhällsnivå är en del i pedagogernas normkritiska arbete (jfr Björkman, 

2010). Det är det som Björkman formulerar som att en då kan ”göra medvetet professionella, 

snarare än omedvetet privata, pedagogiska val.” (Björkman, 2010:175). Pedagogerna 

beskriver hur de gör misstag eller fel i sitt arbete och att dessa misstag blir sätt att antingen 

reflektera själva över sitt arbete eller ta upp det i personalgruppen för reflektion. Detta att 

använda sina misstag för att utveckla arbetet formulerar Björkman som ”misstagens 

pedagogik” (Björkman, 2010). Det innebär att se potentialen i sina misstag genom att en kan 

förstå hur djupt normer är förankrade i oss och hitta saker att förbättra i sitt arbete (Björkman, 
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2010). Den kritiska blicken på sig själv som pedagogerna uttrycker innebär i deras tal också 

en potential till att använda sina och andras misstag till att utveckla verksamheten.  

I diskursen om att inte ha kommit tillräckligt långt är pedagogernas tal centrerat till den 

kritiska blicken på det egna arbetet och de misstag som pedagogerna själva och kollegor kan 

göra. Den kritiska blicken gör att det alltid finns mer att göra. Det finns ingen slutpunkt där 

målet är nått. Det normkritiska pedagogiska arbetet som process tar inte slut.  
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6.3 Talet om förutsättningar – diskurser om möjligheter och hinder 
Det normkritiska pedagogiska arbetet bedrivs, som allt annat pedagogiskt arbete i förskolan, 

med förutsättningar av olika slag. Förutsättningarna i arbetet kan handla om styrdokument, 

samhälleliga diskurser, ekonomiska resurser, barnens och pedagogernas sociala bakgrund, 

barngruppernas storlek eller pedagogiska strömningar, för att nämna några. De förutsättningar 

som formar diskurser i materialet analyserar jag här.    

 

6.3.1 Likabehandlingsarbete som problematisk ram 
Som jag tidigare tagit upp så formuleras normkritisk pedagogik i förskola och skola ofta som 

en del i det likabehandlingsarbete som regleras i Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567), 

Skollagen (SFS, 2010:800) och Skolverkets allmänna råd (senaste utgåvan Skolverket, 2012). 

Likabehandlingsarbete kan därför förstås som en ram för det normkritiska pedagogiska arbetet 

i förskola.  

Pedagogernas tal om likabehandlingsarbetet problematiserar likabehandlingsdiskursen som 

enbart något gott och hjälpsamt i det normkritiska arbetet. Jag har identifierat vad jag kallar 

en diskurs om likabehandlingsarbete som problematisk ram. Elementen är ”likabehandling”, 

”lika”, ”privilegier” och ”värde” som jag har identifierat som återkommande och centrala i 

intervjuerna. Bland dessa element spelar ”likabehandling” och ”lika” en särskild roll och jag 

har därför identifierat dem som nodalpunkter som utgör diskursens nav.  

Pedagogerna uttrycker kritik mot likabehandling som begrepp.  

Farah: Jag tycker att likabehandling är ett ganska knepigt ord. Jag önskar ju 

att det inte hette likabehandling.  

Kari: Jag tycker likabehandling är ett skitord verkligen. För vi kommer 

aldrig behandla alla barn lika. Det är något som är så ouppnåeligt så det 

finns inte. Det är sådant där som jag känner att det är bara snack. Med 

likabehandlingsplan. 

Pedagogerna beskriver att likabehandlingsarbete istället handlar om att arbeta med 

antidiskriminering, ett arbete mot kränkningar och trakasserier.  

Farah: Alltså det [likabehandlingsarbetet] är ju arbete för att förhindra 

diskriminering, kränkningar och trakasserier. Det är det det handlar om.     
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Kari: Men jag tycker snarare att då kan vi väl ha en antidiskrimineringsplan, 

för det är det det handlar om och vi får inte diskriminera barn. Medan 

likabehandling det blir att man hela tiden pratar om att alla människor är 

lika mycket värda. Men rent krasst i samhället, i verkligheten, så är ju inte 

alla människor lika värda. Det är ju ändå människor som har privilegier. Det 

tycker jag vi måste se i förskolan också. Vi späder ju på de här normerna, 

titta på vår litteratur eller om man tittar på vilken kultur som kommer till 

förskolan eller hur vi agerar eller vilka flanosagor vi skapar eller gör eller 

hur vi kommenterar vissa saker så återskapar ju vi de här normerna om att 

det är vissa människor som är priviligierade.  

Ordet likabehandling döljer enligt pedagogerna vad likabehandlingsarbetet egentligen ska 

handla om – d v s antidiskrimineringsarbete. Likabehandlingsarbetet som ram för det 

normkritiska arbetet framstår i pedagogernas utsagor som en problematisk ram som med ordet 

”lika” skymmer frågor om makt, privilegier och diskriminering. Betydelsen av elementet 

”lika” är i diskursen om likabehandlingsarbete som problematisk ram utsatt för kamp – om 

”lika” ska innebära att motverka diskriminering och ge lika rättigheter eller att behandla 

barnen på samma sätt.  

Farah: … ja men jag tänker att man inte vågar säga vad det handlar om. Det 

är som att säga ”vi jobbar med likabehandling, ja vi jobbar med att alla ska 

behandlas lika”. Jaha vad betyder det då? 

Kari: … min egen arbetsplats där man inte exempelvis vill använda 

pronomen hen för man tycker inte att hen handlar om likabehandling. Såhär 

har man sagt ”nej, vi kommer inte använda pronomen hen eftersom genus 

handlar om likabehandling”. Då undrar jag: vem ska behandlas lika? Och 

vad tusan innebär likabehandling om pronomenet hen inte är viktigt?  

Pedagogernas utsagor om vad innebörden i att säga att alla ska behandlas lika är och frågan 

om vem som ska behandlas lika problematiserar själva innehållet i likabehandlingsbegreppet. 

Vad är lika och för vem? Pedagogernas utsagor om likabehandlingsplanen, som är en 

lagreglerad skyldighet för förskolorna att arbeta med, kritiserar även vilken betydelse den har 

för det praktiska arbetet.  
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Kim: Tanken är ju att likabehandlingsplanen, antidiskrimineringsdokument 

och regler ska vara levande, men det är de ju inte. 

Kari: Men sedan blir ju det där [likabehandlingsplanen] lätt ett dokument 

som man skriver och sedan sätts det in i en pärm och sedan läser man det 

inte. Så det blir ju väldigt lätt bara en papperslapp och inte någonting som 

lever i verksamheten. 

Diskursen om likabehandlingsarbete som problematisk ram består av kritik mot hur ordet 

”lika” används för att osynliggöra privilegier och att människor ges olika värde i samhället. 

Kritiken innefattar också problematiseringar av om innebörden ska vara att alla ska behandlas 

lika och vilka människor som har tillgång till att behandlas lika.  

 

6.3.2 En ansträngd förskola 
I pedagogernas tal om förutsättningar för arbetet har jag identifierat vad jag kallar en diskurs 

om en ansträngd förskola. Det har jag gjort utifrån elementen ”personal”, ”sjukskrivningar”, 

”planeringstid”, ”reflektion”, ”barnsäkerhet” och ”stora barngrupper”. Bland dessa element 

spelar ”personal” en särskild roll och jag har därför identifierat det elementet som nodalpunkt 

i diskursen. Den ansträngda förskolan bildar i pedagogernas beskrivningar hinder för det 

normkritiska arbetet.    

Det normkritiska pedagogiska arbetet har att förhålla sig till de arbetsförhållanden som råder 

inom förskola i allmänhet och i den enskilda verksamheten. Det handlar i pedagogernas 

utsagor om personal som är sjukskriven, barngruppernas storlek, antal personal, förekomsten 

av schemalagd planeringstid och vad som händer med planeringstiden när personal är 

frånvarande på grund av sjukdom eller utvecklingsarbete.  

I pedagogernas utsagor om arbetsförhållandena på förskolorna är det framför allt en vardag 

där kollegor är sjuka som påverkar det normkritiska arbetet. Bristen på personal, särskilt när 

kollegor är sjuka, gör i pedagogernas tal att det kan vara svårt att hitta tid till 

likabehandlingsarbete, att tänka igenom miljön i förskolan och att gå på fortbildning. 

Vetskapen om att kollegor drabbas om en själv är sjuk eller frånvarar på grund av 

utvecklingsarbete påverkar enligt pedagogerna deras agerande.  

Farahs dagbok: … jag är sjukskriven men tar alvedon och kommer till ett 

föräldramöte. 



69 
 

Kim: Man bjuder ju på ganska mycket tid, så är det ju.  

Farahs dagbok: Ute på gården. Lite personalbrist idag. Känsla av oordning 

på gården och lite rädd eftersom jag är ytterst ansvarig p g a vikarier och att 

jag är enda läraren på gården. Föräldrar trycker på och anser att vårt 

säkerhetstänk är lågt. Jag är rädd att tappa kollen på alla 15 [barnen]. 

Barngruppernas storlek är en av de andra faktorerna som pedagogerna beskriver. En av 

pedagogerna arbetar nu i en mindre barngrupp där en del barn har särskilda behov. 

Kari: … jag känner mig inte lika utarbetad nu när jag har en mindre 

barngrupp än när jag jobbade med 20 ett till femåringar.  

Marie: Känner du att det ändrar förutsättningarna för det normkritiska 

arbetet? 

Kari: Ja absolut. Ponera att jag är ensam med de här 14 barnen i en timme, 

då är jag inte så himla normkritisk efter det. Alltså så är det ju faktiskt. Jag 

vill vara det, men springer alla omkring och skriker, alltså, jag blir knäpp i 

huvudet. Det går inte att jobba under de förutsättningarna. Då blir det att 

man bara ”du sitter där, du bygger ett pussel, du gör det här.”. Då blir det 

väldigt lätt att man kanske gör väldigt könsindelad lek, bara för att få lite 

lugn innan det går att göra någonting annat. Om du har 20 ett till femåringar 

och du kanske dessutom har små barn som slår på varandra. Du måste få en 

stund att sitta ner och reflektera, få lite tyst omkring dig också för att kunna 

förstå vad det är som händer eller bara att kunna se vad barn är intresserade 

av. 

Pedagogen talar om förutsättningar för det normkritiska arbetet i form av tid för reflektion och 

tid för att se vad barnen är intresserade av. Ett sätt som pedagogerna beskriver för att få tid för 

reflektion är schemalagd planeringstid. De förutsättningar som ges i förskolan för t ex 

planeringstid påverkas i pedagogernas tal av det oplanerade som sker i vardagen, såsom att 

kollegor är sjuka.  

Farah: Vi har bra med planeringstid schemamässigt, men när det är många 

sjukskrivningar…, så är det väl liksom i förskolan. Den här veckan fick jag 

inte min planeringstid. 
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När kollegor är sjuka är det i pedagogernas tal svårt att upprätthålla den ordinarie 

verksamheten. Sjukskrivningar påverkar förutom planeringstiden även att verksamheten blir 

koncentrerad kring att upprätthålla barnsäkerheten och dagordningen på personalmöten. 

Grundverksamheten och barnsäkerheten beskrivs som de högsta prioriteringarna när det är 

brist på personal och stora barngrupper.  

Kim: … grundverksamheten och barnsäkerheten måste ju vara en 

prioritering. 

Även om likabehandlingsarbetet ska diskuteras på personalmöten så finns det ämnen som 

prioriteras högre, såsom frågor kring personal och scheman, som gör att 

likabehandlingsarbetet inte alltid hinns med. En pedagog beskriver inför kvällens 

personalmöte: 

Farah: Men det [likabehandlingsarbetet] kommer vi inte att kunna göra för 

att vi måste prata om personal, scheman och grejer som ändras i personalen. 

För att det är stökigt, för att folk är sjuka och för att verkligheten ser ut som 

den gör i förskolan.  

Diskursen om en ansträngd förskola kretsar kring frånvaro av tillräckligt mycket personal för 

att kunna utföra det arbete som pedagogerna beskriver som sitt uppdrag. Frånvaron från 

barngruppen beskrivs både i form av sjukskrivningar och i form av deltagande i annan 

verksamhet, såsom utvecklingsarbete. Den ansträngda förskolan utgör i pedagogernas tal ett 

hinder för att genomföra normkritiskt pedagogiskt arbete.  

 

6.3.3 Kollegors och chefers betydelse 
Personalen på förskolan görs också central i det jag identifierat som en diskurs om kollegors 

och chefers betydelse. Elementen i diskursen är ”stöd”, ”diskussion”, ”motstånd”, ”kränkt”, 

”vi”, ”kollegor” och ”chef”. Nodalpunkterna i diskursen utgörs av ”stöd” och ”motstånd”.    

I pedagogernas tal beskrivs både stöd och motstånd från kollegor. Stödet från kollegorna 

består bl a i att kollegorna också tänker normkritiskt och det gemensamma samtalet om 

arbetet. En pedagog beskriver att det i personalgruppen förekommer diskussioner om 

uppkomna situationer, försök att lyfta enskilda händelser till större sammanhang och 

gemensamt arbete med likabehandlingsfrågor på personalmötena. 
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Farah: … det som jag tycker känns speciellt med min förskola, som jag inte 

har sett på andra förskolor där jag har jobbat eller andra förskolor som jag 

möter, är vår levande diskussion… 

Kari: På min egen avdelning så upplever jag att jag har kollegor som också 

tänker normkritiskt…  

Kim: Jag har inte fått så mycket respons alls faktiskt [på försök att få in 

normkritik i förskolan]. Det är inte så många som är engagerade, rent krasst. 

Men bland de som är intresserade så har responsen varit god. Från chefens 

håll också.  

Cheferna har i pedagogernas utsagor olika grad av kunskap om normkritik och ger olika 

mycket stöd. Ingen av pedagogerna beskriver en chef som motsätter sig det normkritiska 

arbetet. Stödet cheferna ger handlar om uppmuntran att arbeta normkritiskt, ekonomiska 

resurser till arbetet samt utbildningsinsatser. Chef- och ledarskapet bedrivs i pedagogernas 

utsagor dock inte på ett normkritiskt sätt.  

 

Farah: … min chef, vill verkligen få in normkritiska förhållningssätt och har 

lagt så otroligt mycket resurser på [förskolan]. Alltså ekonomiska resurser. 

 

Kari: … då så ville jag utveckla det arbetet [med att se genusstrukturer] här 

på vår förskola och fick chefsstöd i det. 

 

Hos kollegor kan pedagogerna förutom stöd även möta motstånd. Motståndet beskrivs både 

som främjande och som hämmande för arbetet. En pedagog skulle gärna se att alla kollegor 

kunde samlas kring normkritiken.  

Kim: Det vore ju fantastiskt om alla kollegor var med på tåget och kanske 

ett visst föräldraengagemang också. Men å andra sidan då kanske det inte 

blir riktigt normkritiskt. 

Marie: Hur tänker du då? 

Kim: Om alla bara är med på att man ska bryta normer så då kanske det blir 

en norm i sig. Då kanske det inte blir normkritiskt längre. Lite så tänker jag. 

Jag tror att det är bra med lite motstånd. Inte alltför mycket då men, ja att 
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man hela tiden får tänka efter och ifrågasätta sig själv. Det blir ju hela tiden 

att man omvärderar och jag tror att det är bra med viss kritik. 

Motstånd beskrivs här som något som, om det inte är alltför mycket, kan främja det 

normkritiska arbetet med att reflektera. Kritiken kan på så sätt bli ett sätt att komma vidare. 

När alla håller med varandra och enas kring att bryta en norm kan det förstås som ett hot mot 

normkritik i pedagogens beskrivning. Motstånd kan i pedagogens tal vara en beståndsdel i det 

normkritiska arbetet som är främjande för det. Att alla tycker samma sak och likriktning blir 

istället ett hot. Men motstånd kan också vara hämmande såsom när en pedagog beskriver flera 

situationer där hen känt sig ifrågasatt och kränkt, bland annat i personalrummet.  

Kari: … det är många som håller sig från att säga saker när jag sitter i 

personalrummet. […] Jag har blivit kränkt i personalrummet flera gånger. 

Ibland har man tagit upp det och ibland så bara struntar jag i det för att jag 

inte orkar. 

Kränkningarna kan t ex handla om normer kring sexualitet. Att möta på motstånd och bli 

ifrågasatt i det normkritiska arbetet påverkar också orken för pedagogerna. Både att orka stå 

upp för sina tankar och att orka vara utanför normen.  

Kari: … det ju så att det är jättesvårt att vara profet på sin egen arbetsplats. 

Det är i princip omöjligt. Det är på tok för tufft.  

En del av motståndet beskrivs som att placeras utanför ett implicit eller explicit ”vi”. Det kan 

röra sig om situationer där kollegor förutsätter att de andra i rummet delar deras uppfattning 

om vad som är normalt, vanligt och ett ”vi”. Såsom Kims exempel om att det tas för givet att 

alla är en del i ett ”vi, vi kristna med svensk kultur” i avsnittet om att själv som pedagog 

utmana normer. Det påverkar i pedagogernas tal hur öppen en som pedagog vill vara med 

vem en är och vem en älskar.  

Diskursen om kollegors och chefers betydelse består av två huvudsakliga delar där betydelsen 

är både i form av en stödjande roll och i form av motstånd. Betydelsen är på så sätt inte 

entydig utan kan i pedagogernas utsagor både främja och hämma det normkritiska arbetet.  
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7 Diskussion 
Här i diskussionen kommer jag att summera resultat och analys, tydliggöra mitt bidrag till 

tidigare forskning, problematisera normkritik, formulera utmaningar för utvecklingen av 

normkritiskt pedagogiskt arbete i förskolan samt diskutera barnens roll i det arbetet. 

 

7.1 Med diskursanalysens hjälp 
Som jag tidigare har formulerat så har syftet med denna uppsats varit att utifrån ett 

diskursanalytiskt och queerteoretiskt perspektiv undersöka hur pedagoger som arbetar med 

normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola beskriver sitt arbete. I resultat- och analysdelen har 

jag identifierat olika diskurser i intervjuerna. Pedagogernas tal om det egna normkritiska 

arbetet präglas i min analys av en övergripande normkritisk motståndsdiskurs mot att tala i 

termer av binära kategorier särskilt rörande kön, sexualitet, hudfärg och etnicitet samt ålder. 

Jag har formulerat att pedagogerna i sina försök att bedriva normkritiskt pedagogiskt arbete 

använder sig av olika strategier som jag identifierat som fem diskurser; språket som nyckeln, 

barnböcker som konfliktyta, de färdiga materialens styrande kraft, ansvar samt att inte ha 

kommit tillräckligt långt. I pedagogernas tal om förutsättningar, möjligheter och hinder ryms i 

analysen diskurser om likabehandlingsarbete som problematisk ram, en ansträngd förskola 

samt kollegors och chefers betydelse. Jag menar att mina frågeställningar kring vilka normer 

som görs centrala, hur pedagoger beskriver det normkritiska arbetet samt förutsättningar, 

möjligheter och hinder för arbetet därmed är besvarade.  

Med denna masteruppsats vill jag lämna ett bidrag till akademiska texter skrivna om 

normkritisk pedagogik genom att fokusera dels på förskolan som inte behandlats tidigare och 

dels på hur möjlighetsvillkoren, både teoretiskt och praktiskt, fungerar för några pedagoger 

som försöker arbeta normkritiskt i förskolan. Den design som denna undersökning har haft 

skiljer sig från tidigare forskning kring genuspedagogik genom att fokus varit ett 

inifrånperspektiv, dvs att analysera pedagogernas tal om möjlighetsvillkoren i praktiskt 

pedagogiskt arbete. Utgångspunkten har varit att det är skillnad mellan att tala om normkritisk 

pedagogik i akademiska sammanhang och att göra normkritisk pedagogik. Jag har velat 

analysera vad som händer när en försöker praktisera detta i barngrupp i förskolan. Studien har 

därmed sitt fokus på hur pedagogerna själva talar om hur de försöker arbeta praktiskt med de 

ofta komplexa teoretiska perspektiven. Här har jag lyft fram pedagogernas tal om att göra 

motstånd mot kategoriseringar parallellt och stundtals i en intersektionell förståelse. Detta 

innebär en skillnad mot tidigare forskning som ofta har haft mer av ett akademiskt utifrån- 
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och granskande perspektiv på pedagogers försök att förändra sin praktik och därigenom 

ifrågasatt deras kompensatoriska och könsneutrala arbetssätt samt deras dikotoma syn på kön.   

 

7.2 Att problematisera normkritik 
När jag nu har besvarat mitt syfte och mina frågeställningar samt tydliggjort mitt bidrag till 

tidigare forskning vill jag med hjälp av de teoretiska perspektiven diskutera och 

problematisera de analyser jag har gjort.  

Att utmana normer är i Butlers förståelse att vara i osäker terräng där en riskerar att uteslutas 

ur det ”mänskliga” genom att vissa personer erkänns som mindre än mänskliga (Butler, 2006). 

Att inte följa normer kan leda till bestraffningar i form av brist på erkännande, begriplighet 

och ett levbart liv, men också fysiska bestraffningar. De diskurser jag har identifierat fångar 

inte det osäkra och mångbottnade som sker i det vardagliga normkritiska arbetet. Det jag har 

fångat är ”talet om”, ambitionerna och försöken i språket. Även om detta uppvisar osäkerhet 

och vacklan är det inget mot det praktiska arbetet. Att utmana förgivettagna normer är osäker 

terräng.  

I detta arbete att utmana det förgivettagna finns risken att normalisera på nytt. När en norm 

synliggörs, analyseras och utmanas blir något annat eftersträvansvärt. Det skapas därmed nya 

normer och normalisering på nya sätt i det normkritiska arbetet eftersom det inte finns något 

normlöst tillstånd, utan enbart inkludering och exkludering som står i relation till varandra (jfr 

Sörensdotter, 2010). Att vara kritisk mot normer innebär inte att förespråka normlöshet. Det 

bör därmed vara omöjligt att undvika att skapa nya normer. Men det normkritiska arbetet 

handlar om att synliggöra, analysera och utmana begränsande normer och att omförhandla 

dessa. Målet för den normkritiska pedagogiken bör därför enligt mig inte förstås som ett 

tillstånd utan normer utan en process med målet att utvidga normen som upprätthåller levbara 

liv till även de grupper som saknar detta i nuläget (jfr Butler, 2006). Därmed kan begreppet 

normkritisk vara problematiskt eftersom det indikerar att en är kritisk mot alla normer i alla 

sammanhang.   

 

7.3 Att med motstånd omförhandla begriplighet 
Pedagogernas beskrivningar präglas av att vara verksamma i motstånd och att göra detta 

motstånd begripligt för omgivningen. Genom förflyttningar av gränser för inneslutning och 
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uteslutning deltar då pedagogerna i en omförhandling av begriplighet, erkännande och levbara 

liv (Butler, 2006). Den kritiska relationen till normer är ju enligt Butler beroende av att 

kollektivt kunna artikulera en alternativ minoritetsversion av bekräftande normer som gör det 

möjligt att handla (Butler, 2006). Normkritisk pedagogik och den omförhandling av 

begriplighet och erkännande som pedagogerna deltar i kan förstås som sätt att kollektivt 

artikulera en sådan alternativ minoritetsversion. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kan det 

normkritiska pedagogiska arbetet vara ett sätt att göra fler liv levbara för barn, föräldrar och 

personal än de liv som ryms inom begränsande normer.  

 

7.4 Utmaningar för utvecklingen  
Normkritisk pedagogik har formulerats som en kritik av hur begränsande normer reproduceras 

i utbildning och pedagogik. Detta togs ganska snart upp i en rapport från Skolverket 

(Skolverket, 2009) som i nuläget bedriver fortbildning i frågor kring värdegrund och 

likabehandling där värdegrunden fokuseras utifrån ett normkritiskt förhållningssätt 

(Skolverket, 2013). Trots att det finns stöd hos ansvarig myndighet för att ha ett normkritiskt 

förhållningssätt i likabehandlingsarbetet ser jag att frågan om hur ett normkritiskt pedagogiskt 

arbete ska bedrivas befinner sig i sin startfas. Den största utmaningen som jag ser för det 

normkritiska arbetet i förskola är att fortsätta pröva och formulera vad detta arbete innebär. 

Den här studien ser jag som ett av alla bidrag till det arbetet. Vilka normer jobbar vi med? Hur 

då? Hur hänger normerna intersektionellt samman och påverkar varandra? Hur utmanar 

barnen normer? Hur hanterar barn och pedagoger de situationer som uppkommer i vardagen? 

Vad innebär normkritisk pedagogik när vi planerar verksamhet? Vad kan det ha för betydelse 

för relationerna på förskolan? Hur organiserar vi förskolan? Vilka projekt gör vi med barnen?  

Men för att kunna göra detta utforskande menar jag att det krävs förankring i förskolans 

organisation och verksamhet samt ekonomiska resurser. Det normkritiska pedagogiska arbetet 

ligger i pedagogernas beskrivningar på engagerade pedagoger som kämpar för något de tror 

på i en diskurs om ansvar. Det innebär också att det är ett arbete som beror på enskilda 

personer. Jag menar att om dessa personer byter arbetsplats byter med stor sannolikhet även 

det normkritiska arbetet arbetsplats. Ett personligt intresse kan vara en stark drivkraft, men det 

gör också arbetet sårbart eftersom det hänger på en eller ett fåtal individer. För att inte 

begränsa det normkritiska arbetet till personer med egen erfarenhet av att utmana normer ser 

jag det som viktigt att poängtera att arbetet inte bör stå och falla med dessa pedagoger. Som 

pedagog ska en kunna ha andra ingångar i det normkritiska arbetet och alliera sig som 
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normkritisk aktör även mot begränsande normer en själv aldrig tidigare har uppmärksammat 

eller lidit av. Om ett normkritiskt arbete ska bedrivas menar jag att det bör vara förankrat i 

verksamheten och organisationen, inte enbart i ett intressebaserat engagemang hos någon eller 

några pedagoger.  

För att det normkritiska arbetet ska få en kontinuitet anser jag att det behöver bli en del i den 

ordinarie verksamheten och vara förankrad hos chefer och pedagoger. I diskursen om 

kollegors och chefers betydelse beskrivs personalen på arbetsplatsen som såväl stödjande som 

hämmande för det normkritiska arbetet. För att det ska främjas är därför förankringen hos 

chefer och kollegor viktig. Den normkritiska pedagogiken behöver också införlivas i det 

ordinarie vardagliga arbetet.  

En väsentlig fråga är i vilken grad det är möjligt att bedriva detta arbete med de 

förutsättningar som finns i många förskolor där vardagen innebär stora barngrupper och lite 

personal. Det finns en risk att ett normkritiskt arbete blir ännu ett ”måste” för pedagoger som 

redan har en ansträngd arbetssituation. Därför menar jag att pedagogerna behöver ges 

förutsättningar i form av rimlig storlek på barngrupper och personalgrupper, planeringstid, 

fortbildningar samt vikarier vid kollegors eller egen frånvaro för att kunna utforska och 

utveckla ett normkritiskt pedagogiskt arbete.  

 

7.5 Barnens roll i det normkritiska pedagogiska arbetet  
Normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola befinner sig enligt mig i ett utforskande av vad det 

innebär. Det har börjat med arbete kring pedagogernas förhållningssätt – men vad kommer 

sedan? Det finns annars en risk att normkritik blir något som görs av de vuxna utan barnens 

delaktighet.  

Den normkritiska pedagogiken är i pedagogernas tal främst något som de vuxna utforskar och 

gör. Viljan till barns delaktighet finns där och i vissa exempel görs barnen delaktiga, såsom i 

skapandet av en andra människovägg. Men ofta är barnens delaktighet inte närvarande i 

intervju- och dagboksmaterialet. Pedagogernas tal om normer och strategier har i hög grad 

fokus på de vuxna och vuxnas förhållningssätt gentemot barnen; på de vuxnas utmanande av 

normer, vuxnas språk, vuxnas borttagande av barnböcker och vuxnas likabehandlingsarbete.  

Diskursen om språket som nyckeln tydliggör en av dessa aspekter. Pedagogerna, de vuxna, 

bestämmer i diskursen förutsättningarna för språkets nyckelroll. Vad som anses som 

normkritiskt och normbrytande språkbruk avgörs av pedagogerna. Att t ex inte köna och att 
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använda pronomenet hen förstås inom diskursen som normbrytande, medan att exempelvis 

säga mamma eller pappa när en saknar sin förälder inte gör det. Svårigheten att möjliggöra 

och synliggöra barns delaktighet tydliggörs även i diskursen om barnböcker som konfliktyta. 

Pedagogernas tal om att ”plocka ut” och ”städa bort” barnböcker kan analytiskt ses som ett 

sätt att försöka ”städa bort” vissa normer istället för att utmana och undersöka normerna 

tillsammans med barnen. De normer som ”plockas ut” eller ”städas bort” finns såväl i 

förskolan som i det omgivande samhället. Att ta bort de barnböcker som innehåller 

begränsande normer kan därför vara problematiskt. Såväl barn som vuxna behöver hantera 

dessa normer: befästa, förskjuta och/eller sätta dem i rörelse. Dessa barnböcker kan också 

användas för att synliggöra normer som en av de dubbla strategierna. Genom att även ha 

barnböcker som berättar fler berättelser än de vanligt förekommande om att vara och leva kan 

den andra dubbla strategin användas.  

Pedagogerna skulle även kunna använda befintligt material till att resonera och problematisera 

kring normer i samspel med barnen. I pedagogernas tal om spelet ”Jeux de couleurs” och 

Stina Wirséns barnböcker synliggör de olika aspekter av normer i samma material. Det anser 

jag tydliggör hur pedagogerna kan använda material på olika sätt. ”Jeux de couleurs” kan i 

pedagogernas beskrivningar både vara ett färdigt material med normativa bilder som är 

”klurigt” och en möjlighet att arbeta med normer kring kön och hudfärg. Wirséns böcker talas 

om som både en möjliggörare och ett hinder för det normkritiska arbetet. Samma dubbelhet 

finns antagligen i fler av de material pedagogerna möter i sitt dagliga arbete. Vad det blir av 

materialen i den pedagogiska vardagen beror i hög grad på vad barn och pedagoger gör med 

materialen och hur de samtalar kring dem.    

Även om såväl barn som vuxna ständigt behöver hantera normer och att barnböcker och andra 

material kan vara arbetsredskap i detta hanterande så går det en gräns för vilket innehåll 

böckerna eller de andra materialen kan ha. Det är viktigt att fundera över när barnböcker och 

material bryter mot läroplanens värdegrund och likabehandlingsarbetet och därmed kan 

innebära kränkningar av barn och pedagoger i förskola.  

Resonemanget kring att med hjälp av barnböcker och andra material arbeta med normer 

förutsätter dock att det finns närvarande pedagoger som kan just synliggöra och 

problematisera normer tillsammans med barnen. Det tydliggör kopplingen mellan den 

normkritiska pedagogiska praktiken och arbetsvillkoren i förskolan. Med en ansträngd 

förskola försvåras det normkritiska arbetet.          
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En av de utmaningar som jag ser att normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola står inför är att 

fortsätta utforska och formulera vad normkritisk pedagogik kan vara tillsammans med barnen. 

Annars riskerar en att fortsätta att se de vuxna som normens källa och barnen som 

ofullkomliga och blivande. Hur är det möjligt att i högre grad synliggöra barnens utforskande, 

medskapande och utmanande av normer samt involvera dem i arbetets utformning? För att 

inte fortsätta reproducera det genuspedagogiker kritiserats för, dvs att barnen i det arbetet görs 

till föremål för vuxnas vilja att skapa jämställda barn, behöver barnen göras mer delaktiga. 

Barnen är redan delaktiga i normskapande och normförändringar. Utmaningen är att 

synliggöra och arbeta med det.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide      

Information: 

Vad har du för yrkesroll eller yrkestitel på din nuvarande arbetsplats? Vilken 

utbildningsbakgrund har du? Är förskolan kommunal/privat/föräldrakooperativ? 

 

Intresse: 

1. Hur blev du intresserad av normkritiskt pedagogiskt arbete? Var det specifikt i relation 

till förskola? 

2. Vad vill du uppnå med ditt normkritiska arbete i förskolan?  

 

Arbetsplats och ledarskap:  

3. Har du gjort något för att få förskolan där du arbetar nu att arbeta med normkritiskt 

pedagogiskt arbete? I så fall, vad? Vilken respons fick du?  

4. På den arbetsplats där du arbetar nu – hur förhåller sig dina kollegor till normkritiskt 

pedagogiskt arbete?  

5. Tas förskolans skyldighet att arbeta med likabehandlingsplaner och mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling upp på den förskola där du 

arbetar nu? I så fall, hur tas dessa krav upp? 

6. Vilka förutsättningar upplever du att ni har på din nuvarande arbetsplats att arbeta med 

och utveckla normkritiskt pedagogiskt arbete? (Personalmöten, rekryteringar av 

personal och vikarier utbildade inom området, fortbildningar, individuell och 

gemensam reflektionstid, planering individuellt och gemensamt, utvärderingar, 

studiebesök mm). 

7. Där du arbetar nu – hur förhåller sig dina chefer till normkritiskt pedagogiskt arbete? 

 

PAUS 5 min 

 

Det praktiska arbetet:  

8. Be deltagaren ta fram sin ”ritning” över förskolan. Jag tar fram lappar med namn på 

olika situationer/pedagogiska metoder i förskolan (måltid, av- och påklädning, lek). Be 

deltagaren att ta en lapp i taget, placera den i kartan och berätta om en situation hen 

varit med om i relation till normkritiskt pedagogiskt arbete. Vad hände då? Vad gjorde 

du då?  
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9. Hur märks det normkritiska arbetet i miljön, t ex rummens organisering, leksaker och 

material? Be deltagaren att rita eller visa i kartan. 

10. Hur märks det normkritiska arbetet i relationer till barn och föräldrar? Be deltagaren 

att ge exempel.  

11. Vilka normer arbetar du och förskolan mest med? Hur kommer det sig tror du? 

12. Upplever du någon skillnad mellan att arbeta med normer som skaver för dig själv och 

normer som inte gör det? Ge gärna exempel.    

 

Konflikter, motsägelsefullheter och motstånd 

13. Har du någon gång upplevt något i normkritiskt pedagogiskt arbete som svårt eller 

negativt? Vad i så fall? 

14. Har du någon gång upplevt något i normkritiskt pedagogiskt arbete som 

motsägelsefullt? Vad i så fall? 

15. Har du mött på motstånd mot ditt normkritiska pedagogiska arbete någon gång? I så 

fall, hur gjorde du då?  

 

Avslutning 

Nu har vi lyft olika aspekter av normkritiskt pedagogiskt arbete. Är det ok om jag återkommer 

om jag har någon vidare fråga eller vill bolla något kring intervjun? 

 

Hur har du upplevt intervjun?  

 

Jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar 

intervjun? 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Då är intervjun genomförd och den närmaste veckan ber jag dig att skriva dagbok om ditt 

normkritiska pedagogiska arbete. Lämna ut infolapp.  
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Bilaga 2 
 

      2013-02-07 

 

 

Dagboken innebär att du varje dag under fem arbetsdagar skriver ner saker som hänt, vad du 

tänkt och känt kring det normkritiska pedagogiska arbetet på den förskola du arbetar på. Jag 

tror att det är bra att skriva något varje dag.  Hur långt det blir bestämmer du själv.  

 

Syftet med dagboken är att få en ytterligare bild av vardagen med normkritiskt pedagogiskt 

arbete i förskolan.   

 

I masteruppsatsen kommer dagboken att anonymiseras liksom resten av materialet. Jag kan 

komma att citera ur dagboken och gör det då under fingerat namn.  

 

Dagboken mailas till mig senast på söndagen i den vecka du skrivit dagbok.  

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

Marie Gustavsson 
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Bilaga 3       
      2013-02-08 

 

Information till dig som anmält intresse  

för deltagande i intervju om normkritiskt pedagogiskt arbete 
 

Jag heter Marie Gustavsson och ska skriva masteruppsats i pedagogik vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Syftet med studien är att undersöka vad 

normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola kan innebära. Studien kommer att bygga på ett 

antal intervjuer med pedagoger i förskola som själva uttalat arbetar med normkritisk 

pedagogik/perspektiv/förhållningssätt. Tanken är att intervjuerna ska kompletteras med 

dagböcker som deltagarna skriver om sitt normkritiska pedagogiska arbete under en 

arbetsvecka. Omfattningen på dagböckerna är upp till deltagarna själva. Intervjun innefattar 

frågor om deltagarnas intresse och engagemang för normkritiskt pedagogiskt arbete, 

arbetsplatsen, det praktiska arbetet samt potentiellt motstånd och konflikter. Handledare för 

masteruppsatsen är Kajsa Ohrlander, docent och lektor på Centrum för de humanistiska 

ämnenas didaktik (Cehum) vid Stockholms universitet.  

 

Deltagandet i studien innebär att medverka i en individuell intervju som spelas in samt under 

en arbetsvecka skriva dagbok om sitt normkritiska pedagogiska arbete. Allt deltagande i 

studien är frivilligt och som deltagare har en rätt att avbryta sin medverkan. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas för forskningssyfte.  

 

Studiens resultat kommer att redovisas i min masteruppsats. I redovisningen av materialet i 

uppsatsen kommer deltagarna att anonymiseras och ges fingerade namn. Jag kommer att 

citera ur intervjuer och dagböcker. Vid intresse av att ta del av masteruppsatsen kan jag skicka 

den via e-post så snart den är examinerad.  

 

Om du har frågor eller funderingar, kontakta mig gärna! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Marie Gustavsson 

gustavssonmarie@hotmail.com 

XXXX-XXXXXX 

 

mailto:gustavssonmarie@hotmail.com
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