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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet normkritik och 

hur de tillämpar det i arbetet med barnlitteratur i förskolan. Forskning kring det 

normkritiska perspektivet visar att det krävs stor medvetenhet kring normer och 

privilegier för att vi inte omedvetet istället förstärker normer och skapa utanförskap. 

Tidigare forskning har visat att förskollärare tycker att det är svårt att implementera 

normkritiska arbetssätt på ett enkelt sätt i förskolans vardag. De upplever heller inte att 

de har tillräckligt med utbildning eller förståelse för ämnet. Genom kvalitativa 

intervjuer och en tillämpning av normkritiskt perspektiv i analysen har vi undersökt 

vilka normer som lyfts i samtalet kring begreppet normkritik och vilka normer som inte 

nämns. Studien undersöker även förskollärares uppfattningar om arbetet med 

barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv. Empirin består av tio intervjuer av 

förskollärare i geografiskt olika områden i Sverige. 

  

Undersökningen visar att förskollärare definierar normkritik på tre olika sätt. De 

beskriver normkritik som ett förhållningssätt, en medvetenhet om egna privilegier och 

fördomar och som ett synliggörande av normer och strukturer. Studien visar att alla 

förskollärare i undersökningen anser att de har förståelse för ämnet, antingen genom 

utbildningen eller eget intresse. I studien framkommer det att genus är den norm som 

uppmärksammas mest, både i definitionen av normkritik och i förskollärarnas 

uppfattningar om arbetet med barnlitteratur. Vi kan också se att fortbildning i 

normkritik behövs för att ge förskollärarna bättre förutsättningar att välja bra litteratur 

till förskolan.  
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1. Inledning 
 

Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss 

förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och 

omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, och hur världen skulle kunna se 

ut. (Langer 2012, s 21).  
 

Langer (2012) beskriver i citatet ovan att litteratur är mer än bara en text. Litteraturen 

förmedlar även någonting med både bilder och i det som sägs mellan raderna. Även det 

som inte finns med i text och bild skickar ett budskap till mottagaren. Brinson (2012) 

anser att barnen utesluts ur viktiga sammanhang när de inte får delar av sin identitet 

representerade i bild och text, vilket påverkar barnens identitetsskapande och 

uppfattningar om sig själva och andra. I detta sammanhang blir det angeläget att fundera 

på vilka kulturer och identiteter som blir representerade i den litteratur som idag finns 

tillgängliga på förskolan. Idag finns det många barn på förskolan med många olika 

kulturella sammanhang och bakgrunder. Ett av förskolans uppdrag är att “barn som 

tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Skolverket 2016 s.6). Vilka som representeras i 

litteraturen och hur de representeras påverkar barnens syn på sig själva och världen 

runtomkring dem.  

 

Barnlitteratur och högläsning är vanligt förekommande i svenska förskolor och lyfts i 

den kommande läroplanen Lpfö18 (SKOLFS 2018:50). Förskollärare kan ta tillvara på 

det här läroplansmålet för att även utveckla andra läroplansmål, såsom att utveckla 

barnens empati, omtanke och medmänsklighet genom högläsning (SKOLFS 2018:50). I 

förskolan kan arbetet med barnlitteratur innebära diskussioner och reflektioner kring 

litteraturen och dess innehåll. Barnen får även kännedom om andra kulturer och 

levnadsförhållanden och får möjligheten att utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt till 

stereotyper och normer, samt utveckla sin egna identitet. Detta kan på lång sikt hjälpa 

att förebygga kränkningar och diskriminering i barnens vardag och framtid (Skolverket 

2009). Studien fokuserar på de normer som finns uttryckta i Lpfö 98 (Skolverket 2016): 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, och 

sexuell läggning hos någon anhörig. Denna studie fokuserar på att undersöka hur 

förskollärare uppfattar barnlitteraturens möjligheter att bidra till ett mer normkritiskt 

arbete och vad de själva har för uppfattningar om normkritik. 
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2. Bakgrund  

I det här kapitlet presenteras begreppen som används i studien, teorin den utgår ifrån i 

analysen samt tidigare forskning.  

 

2.1. Normer, normkritik och kopplingen till diskriminering 

Normer är de oskrivna regler som styr både våra egna val och våra förväntningar på 

andra människor (Bromseth & Darj 2010). När människor orienterar sig i sin omgivning 

är normer nödvändiga för dem för att de ska kunna interagera smidigt med andra 

människor och i sitt kulturella sammanhang (Dolk 2010). När normerna blir för snäva 

så kan normerna bli begränsande för människor och försvåra möjligheterna för 

människor att få vara sig själva. I Skolverkets (2009) rapport om diskriminering och 

trakasserier framgår att diskriminering och trakasserier uppstår i rådande normer. Ett 

exempel som rapporten från Skolverket (2009) uppmärksammar är könsnormer, där 

kvinnor och män förväntas bete sig på olika sätt. Det är först när någon bryter normen 

som dessa blir synliga, t.ex. om en man bär klänning. Normkritik innebär att synliggöra 

normer och att utmana normer i diskussion och reflektion. Det handlar om att öppna upp 

snäva normer för att fler ska bli inkluderade och känna sammanhang och tillhörighet. 

När fokus ligger på att acceptera den som faller utanför normen ges majoriteten ett 

maktövertag eftersom marginaliserade grupper är accepterade av de som befinner sig i 

normen. Den acceptansen kan dras tillbaka. Att använda sig av just ett normkritiskt 

arbete i förskolan syftar till att ifrågasätta normerna, istället för att få normbrytare att 

passa in i de normer som råder. Fokuset läggs inte på den normbrytande individen utan i 

stället på strukturer som upprätthåller normer där alla inte får vara sig själva. 

 

2.2 Teoretiska perspektiv 

2.2.1 Normkritiskt perspektiv 

Normkritik är ett begrepp baserat på Kevin Kumashiros utbildningsvetenskapliga teorier 

(Kumashiro 2000; Bromseth & Darj 2010). Det handlar om att granska sig själv och att 

medvetet arbeta med att få syn på normer som vi tar för självklarheter, och även lyfta 

detta i arbetet med barn. Studiens definition av normkritik utgår ifrån Kumashiro (2000) 

och Bromseth och Darj (2010), som menar att normkritiskt arbete är att i ständig 

reflektion försöka få syn på vilka normer som skapar utanförskap och hur de kommer 
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till uttryck i praktiken. Bromseth och Darj (2010) definierar det normkritiska arbetet 

som att lyfta och kritisera de processer i vardagen som gör att vissa individer framställs 

som normala och blir priviligierade, medan andra framställs som avvikande och 

underordnade. Kumashiro (2000) menar att vi alltid måste ifrågasätta vilka perspektiv 

som privilegieras och vilka som utesluts. Kumashiro (2000) menar att upplevelser och 

uppfattningar om omvärlden förändras beroende på om du tillhör en eller flera 

förtryckta grupper.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Studiens syfte berör litteratur i förskolan, och hur den kan användas i barngruppen för 

att utveckla värderingar och utmana normer i förskolan. Studien lyfter även 

normkritikens koppling till representation, identitet och vikten av förskollärares 

kunskaper och ansvar för att kunna arbeta med normkritik med hjälp av barnlitteratur.  

2.3.1 Genus, intersektionalitet och normkritikens utveckling  

I genusvetenskapen började forskare att undersöka skillnaderna mellan män och kvinnor 

och hur dessa påverkar de olika könens möjligheter och förutsättningar i olika delar av 

samhället (Liinason 2008). Senare började genusforskningen även lyfta sociala och 

kulturella konstruktioner av könen (ibid). Användningen av ”kvinna” som ett universellt 

begrepp började senare att kritiseras enligt Liinason (2008) då det inte tog hänsyn till 

andra aspekter av identiteten hos kvinnor, såsom sexualitet, etnicitet, ålder och 

klasstillhörighet. Genom denna kritik växte begreppet intersektionalitet fram som ett 

uttryck för hur de olika delarna i människors identitet och normer samverkar med 

varandra (Liinason 2008). I och med det intersektionella begreppet som ställde krav på 

mer komplicerade analyser inom genusforskningen, växte det normkritiska perspektivet 

fram (ibid). Liinason (2008) menar att idén om vad som var normalt började ifrågasättas 

och analyser som kunde synliggöra hur normerande praktiker kunde skapa 

diskriminering och stereotyper utvecklades. 

2.3.2 Normkritik  

Vad som blir till en norm beror enligt Bromseth och Darj (2010) på det kulturella 

sammanhanget. Att vara normkritisk förutsätter en vaksamhet i undervisningen över 

vem som görs till norm och vem som framställs som avvikande, i till exempel val av 

litteratur, bilder och exempel i kurslitteratur eller övningsexempel (ibid). I ett 
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normkritiskt perspektiv är det enligt Bromseth och Darj (2010) centralt att få syn på hur 

normer skapas av oss själva i vardagen, ofta omedvetet. En stor del av det normkritiska 

arbetet handlar om att ifrågasätta dominerande berättelser om människors liv och 

analysera dem (Kumashiro 2000). Det handlar också om att ifrågasätta varför vissa 

saker inte finns med (ibid). Kumashiro (2000) påpekar dock att lägga till det som saknas 

i en berättelse inte gör den till sann, eftersom alla berättelser om människors liv inte kan 

få plats, men han menar att det utmanar och förändrar den normativa grunden. Han 

menar även att marginaliserade röster inte ska trängas undan på grund av att majoriteten 

representerar en slags sanning utan att olika slags identiteter behöver speglas i 

vardagliga exempel (Kumashiro 2000, Bromseth och Darj 2010). 

 

Genom en kritisk granskning av hur utbildningsinstitutioner har arbetat med förtryck de 

senaste 30 åren har Kumashiro (2000) belyst fyra olika sätt att arbeta mot förtryck, och 

lyft för- och nackdelar med de olika arbetssätten. Skillnaderna i dessa arbetssätt består 

bland annat av synen på orsaken till förtryck och vilka pedagogiker och vilken 

utbildningspolitik som kan skapa förändring. I alla arbetssätt finns det dock en enighet 

om att förtryck är ett dynamiskt system där vissa sätt att vara på blir marginaliserade 

och andra privilegierade (Kumashiro 2000). De fyra arbetssätten kallar Kumashiro 

(2000) för utbildning för den Andra, utbildning om den Andra, utbildning som är kritisk 

till privilegiering och utbildning som förändrar studenter och samhället. I detta 

sammanhang syftar den Andra till individer som blir förtryckta och marginaliserade på 

grund av kön, etnicitet, sexualitet eller klass (ibid). Skillnaderna i dessa strategier menar 

Kumashiro (2000) syntes i hur man i dessa kategorier förhåller sig till makt, identitet 

och kunskap. 

 

De två första arbetssätten förhåller sig inte kritiskt till, eller synliggör normer, men i de 

två senare är synliggörandet av normer en viktig del i arbetet mot förtryck (ibid). I 

utbildning för den Andra anpassas utbildningen till den marginaliserades behov. 

Bromseth och Darj (2010) jämför detta med tjej- och killgrupper i svensk undervisning 

som syftar till att stärka tjejerna. De menar att gruppen tjejer och killar antas ha olika 

behov och att detta medför ett antagande om att tjejerna som grupp är mindre kunniga 

eller i en utsatt position, endast i egenskap av tjejer (Ibid). I utbildning om den andra 

lyfts oftast en specifik avvikande grupp åt gången för att skapa förståelse eller empati 

för den avvikande gruppen (Kumashiro 2000). Detta menar Bromseth och Darj (2010) 
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skapar ett “vi” och “dem” som tydliggör det som är avvikande samt ger en stereotyp syn 

på andra människors liv och identiteter. Skillnaderna som finns inom grupperna som 

marginaliseras osynliggörs (Kumashiro 2002 ref i Bromseth och Darj 2010). Även i en 

rapport från Skolverket (2006 ref i Bromseth & Darj 2010) kunde de se att 

marginaliserade grupper inom kön, etnicitet och funktionalitet presenterades stereotypt i 

kurslitteratur bland annat genom att muslimer kopplas till terrorism och personer med 

funktionshinder knappt syntes alls.  

 

Kumashiro (2000) menar att för att förändring skall ske måste medvetenhet om de 

strukturer som skapar förtryck skapas tillsammans med den förtryckte. Detta förutsätter 

ett normmedvetet förhållningssätt i undervisningen. Det kräver också en medvetenhet 

om att identiteter är både komplexa och föränderliga (Bromseth & Darj 2010). 

Bromseth och Darj (2010) menar även att det är viktigt att den som utbildar vågar se sig 

själv som medskapare till normer och att vi behöver reflektera över vilka normer vi 

själva förmedlar. 

 

2.3.3 Litteratur i förskolan 

Judith Langer (2017) menar att barn under läsningen bygger upp föreställningsvärldar, 

som de sedan jämför med sin egna upplevda verklighet. Detta menar hon hjälper barnen 

att skapa en förståelse av sin omvärld och att ett brett urval av innehållet i berättelser ger 

barnen en möjlighet att gå in i andras världar. När barnen lär känna andra karaktärer 

ökar deras förståelse både för andra och sig själva (ibid). Langer (2017) argumenterar 

för två olika sätt att närma sig litterära texter, ett objektivt sätt och ett subjektivt sätt. 

Det objektiva sättet innebär att barnen distanserar sig till det skrivna och handlingen, de 

kan vara sakliga och logiska och jämföra idéer och, känslor och tankar som beskrivs 

(ibid). När barnen i förskolan använder sig av ett objektiv sätt att närma sig litteraturen 

menar Langer (2017) att de utvärderar hur saker och ting förhåller sig till varandra och 

på så sätt även hur de fungerar. När barnen använder sig av det subjektiva sättet att 

närma sig texter så söker de istället innebörd och mening, de tar till sig erfarenheter och 

idéer, de skapar mening genom att rikta blicken inåt i sig själva (ibid). När barnen gör 

detta och jämför texter med sina egna erfarenheter får de möjligheten att utvecklas och 

omvärdera sina egna kunskaper genom att ta in andras erfarenheter och perspektiv 

(Langer 2017). Även Jung Kim (2016) anser att arbetet med barnlitteratur har en viktig 
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roll i barnens möjligheter att utmana rådande normer och deras möjligheter att stå upp 

för social rättvisa. Hon menar att barnen gör detta genom att ifrågasätta sina egna 

förutfattade meningar och utveckla sina egna tolkningar genom nya erfarenheter från 

barnlitteraturen och samtalen kring litteraturen (ibid).  

 

Young, Hadaway och Ward (2013) lyfter fram att barnbokskaraktärer som möter 

dilemman kan inspirera barnen att på olika sätt lösa egna bekymmer i vardagen. I 

litteraturen möter barnen karaktärer som är både lika och olika dem själva, och som 

resonerar och löser moraliska och etiska dilemman som barnen kan relatera till sig 

själva och sin identitet. Genom att fundera på hur de själva skulle göra i liknande 

situationer bygger de bitar av sitt egna identitetsskapande (ibid). Turan och Ulutas 

(2016) menar att barnboken har stor betydelse i det normkritiska arbetet och att det är på 

lärarnas ansvar att se till att det finns representationer för alla barn och kulturer i 

litteraturen på förskolan. För att barn ska ha möjligheten att känna tillhörighet till en 

etnisk grupp samt kunna relatera till andra etniska grupper, genom litteraturen krävs det 

att deras kultur är representerad på ett värdigt sätt och inte blir stereotyp eller förenklad 

(Brinson 2012).  

 

Enligt Braden och Rodrigues (2016) är mycket litteratur som skall representera 

minoriteter förenklade och förstärker stereotyper snarare än att ge barnen en möjlighet 

att känna sig inkluderade i samhället. Det var mer ytliga närmanden av kulturella 

artefakter som är typiskt förknippade med den kulturen, men saknade nyanser och 

kulturerna framställdes som homogena (ibid). Braden och Rodrigues (2016) påpekar 

dock att det behövs litteratur från många olika kulturer, då de barn vars kultur 

representeras i en bok får en spegel som de kan känna igen sig i, och de barnen från en 

annan kultur får ett fönster - för att se in i andras kulturer. De menar även att litteratur 

som bara speglar barnens egna bakgrund, kultur och upplevelser kan ge intrycket av att 

deras kultur är viktigare än andras (Braden & Rodrigues 2016). Brinson (2012) hävdar 

att alla barn behöver få möta litteratur som reflekterar deras egna kultur på ett positivt 

sätt, hon menar också att det behöver finnas olika litteratur från samma kultur för att 

visa bredd och nyanser i den specifika kulturer för att undvika stereotypa framställanden 

av de specifika kulturerna (ibid).  

 

 



 

7 

 

2.3.4 Barnboken som förmedlare av normer och värden 

 

Turan och Ulutas (2016) anser att det är angeläget att reflektera över vad bilderna i 

böckerna representerar, eftersom bilderna inte alltid motsvarar det som står i texten. 

Bilderna kan visa en annan sak än vad texterna beskriver eller förstärka normer och då 

ge en andra intryck än vad intentionen är. Hawkins (2014) menar att det är av stor 

betydelse att beröra frågor om social rättvisa tidigt i barnens liv, men att förskollärare 

har svårt att hitta metoder för att göra detta på ett bra sätt. För att hitta metoder att arbeta 

med barnlitteratur på ett utvecklande sätt i förskolan enligt Souto-Manning (2017) bör 

lärarna själva kritiskt analysera texterna och bilderna de delar med sig av till barnen. 

Detta för att få en bättre förståelse för vad barnen kan tolka in. Genom arbete med 

kritisk textanalys och texter som berör social rättvisa kunde Hawkins (2014) se att 

barnen fick en större förståelse för social rättvisa. Hon anser av den anledningen att 

barnlitteratur och diskussioner kring böckernas innehåll i förskolan är en värdefull 

resurs i arbetet med normkritik. Hawkins (2014) lyfter dock att även texter utan 

speciella teman kan lyfta frågor om ojämlikhet och orättvisor. Hon poängterar att det 

ligger på förskollärarnas ansvar att lyfta de normerande aspekterna i böckerna för att 

synliggöra och problematisera normer. Detta visar att böckerna inte behöver handla om 

just de ämnen som förskollärarna vill lyfta i undervisningen, utan att detta kan göras 

med de flesta böcker och bilder de har tillgång till så länge förskollärarna har den 

kunskap som krävs för att synliggöra och problematisera detta (Hawkins 2014). 

 

Griffin Freeman (2013) menar att genom diskussioner om böckernas innehåll fick 

barnen fler perspektiv på kränkande händelser och fler sätt att förstå utanförskap. 

Förskollärarna kan även dra nytta av deras egna och barnens egna erfarenheter i och 

utanför skolan för att lyfta olika aspekter av normkritiskt arbete genom relaterbara 

böcker (Souto-Manning 2017). Genom att förskolläraren själv är normmedveten och har 

kunskaper om hur olika normer samverkar, kan förskolläraren även arbeta normkritiskt 

ur normstereotypa böcker genom att ställa rätt frågor och få barnen att börja reflektera 

över hur verkligheten ser ut (Jung Kim 2016).  

 

2.3.5 Barnlitteratur som en konkret ingång till svåra ämnen 
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Griffin Freeman (2013) lyfter vikten av att belysa händelser med konkreta exempel när 

någon blivit kränkt och att diskutera strategier med barnen. Böcker är enligt Young, 

Hadaway och Ward (2013) ett användbart verktyg när förskollärare behöver lyfta svåra 

frågor i barngruppen utan att lyfta en speciell individ eller händelse. Barnlitteraturen 

kan hjälpa förskolläraren att ta tag i svåra ämnen (Souto-Manning 2017). Det kan bli 

personligt och integritetskränkande om arbetet för att motverka kränkningar endast sker 

i koppling till händelser på förskolan där riktiga individer är inblandade. Böcker är 

enligt både Young, Hadaway och Ward (2013) och Souto-Manning (2017) en bra 

utgångspunkt för speciella dilemman när förskollärare inte vill peka ut specifika 

individer. Genom att ta avstamp i barnlitteraturen kan lärarna diskutera dilemman kring 

kränkande situationer utan att barnen känner sig utpekade. Med hjälp av barnlitteratur 

får lärarna ett konkret material som kan diskuteras ur flera perspektiv (Ibid). Enligt 

Souto-Manning (2017) kan förskollärare införa motberättelser till de normer och 

diskurser som råder i förskolan och uttryckligen ta itu med frågor om social rättvisa som 

diskriminering, privilegier, makt och fördomar inom läroplanens ram.  

 

Å andra sidan hävdar Monoyiou och Symeonidou (2016) att litteratur som syftar till att 

lyfta människor i utanförskap istället riskerar att förstärka utanförskapet. I många fall 

blev karaktären accepterad först efter att den utfört något slags hjältedåd, eller så var 

hen tvungen att hitta någon som var annorlunda med för att kunna hitta vänskap. 

Monoyiou och Symeonidou (2016) menar att de böckerna lyfter att de som är 

annorlunda hör hemma med varandra och inte med de som anses normala i berättelsen, 

och att det krävs mer ansträngning för en annorlunda karaktär för att bli accepterad. 

Karaktären måste bevisa sitt värde istället för att accepteras för hur den är. 

 

2.3.6 Förskollärarnas förutsättningar för normkritiskt arbete 

 

Francis och le Roux (2011) anser att lärarutbildningen behöver hjälpa lärarstudenter att 

bli mer medvetna om hur deras egna kultur och privilegier påverkar deras roll som 

förskollärare. En tydligare utbildning i intersektionalitet kan hjälpa förskollärare att se 

hur olika förtryck samspelar med varandra och det kan även hjälpa framtida 

förskollärare att bli mer medvetna om förtryck som på grund av privilegier kan vara 

osynliga för dem själva (Ibid). Monoyiou och Symeonidou (2015) anser att det inte 

räcker med enskilda sessioner av normkritiskt arbete med hjälp av böcker utan att 
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arbetet måste ske kontinuerligt. För att arbetet skall kunna ske kontinuerligt menar 

Turan och Ulutas (2016) att förskollärare behöver fortbildning i hur värdegrunden kan 

implementeras i förskolan. Många förskollärare i Turan och Ulutas (2016) forskning 

uttryckte att barnboken inte hade så stor inverkan på barnens socialisation utan föredrog 

andra metoder i värdegrundsarbetet (ibid). 

 

Francis och le Roux (2011) påpekar att förskollärarutbildningen behöver bli bättre på att 

utbilda blivande förskollärare i normkritiska perspektiv för att kunna arbeta mer 

normkritiskt. Normmedvetna förskollärare har lättare att förstå hur normer samverkar 

med varandra och därmed lättare för att arbeta med normkritik och se vilka normer som 

behöver utmanas (ibid). Hawkins (2014) menar dock att förskollärare har svårt för att 

hitta metoder att beröra normkritiska frågor tidigt i barnens vardag, trots att detta är 

grundläggande för barnens framtida värderingar. 

 

3.Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka förskollärares uppfattningar om normkritik och om 

normkritiskt arbete i samband med barnlitteratur.  

 

● Vad har förskollärare för uppfattningar om begreppet normkritik? 

● Vilken relevans har barnlitteratur i arbetet med normkritik i förskolan? 

 

 

4. Metod 

Detta avsnitt beskriver val av metod, tillvägagångssätt under insamlingen av empiri, 

transkribering och vilka forskningsetiska principer som tagits hänsyn till under arbetet. 

Det beskriver även hur vi har analyserat den insamlade empirin.  

 

4.1 Val av metod/kvalitativa intervjustudier 

Insamlingen av empiri i denna studie har gjorts genom en kvalitativ metod, vilket 

innebär att forskarna är intresserade av vad respondenten har för uppfattningar om det 

ämnet som forskaren vill fördjupa sig i (Bryman, 2011). Studien riktar in sig mot 

förskollärares uppfattningar om normkritiskt arbete i samband med högläsning och 

barnlitteratur. 
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Vi har genomfört semistrukturella intervjuer (Bryman, 2011) för insamlingen av vår 

empiri. Det innebär att vi har frågor om ett specifikt ämne som kommer att beröras i 

intervjun. Vi kan med denna metod även ställa frågor som går utanför vår guide för att 

relatera till det som respondenten svarar. Denna metod innebär även att vi är subjektiva 

i vår frågeställning och att studien bygger på vad vi som gör studien anser är värdefullt 

och att den svaren kommer att tolkas utifrån våra egna kunskaper och erfarenheter inom 

ämnet. Andra tolkningar skulle kunna göras utifrån samma material. Respondenten 

endast svarar med det den tycker för tillfället, detta kan ändras över tid (Bryman, 2011). 

I syfte att förbättra vår intervjuguide gjordes en testintervju med en respondent vars 

resultat inte kommer att användas i studien. Detta gav oss möjlighet att göra några 

mindre justeringar. Vi har utfört sex av intervjuerna på förskollärarnas arbetsplats där 

intervjuerna spelades in med ljudupptagning via mobiltelefon. De flesta intervjuerna 

utfördes i förskolans personalrum och genomfördes utan störningsmoment. Vid en 

intervju blev respondenten distraherad av en kollega. Intervjuerna tog mellan 20–30 

minuter, vilket vi ansåg skulle ge oss tillräckligt med empiri att bearbeta.  

 

Vi har även gjort fyra av intervjuerna online då vi blivit begränsade av både tidsåtgång 

samt geografiska hinder, då vi hade svårt att få tag på respondenter i närheten. Detta har 

medfört att två av respondenterna inte återkom när vi hade följdfrågor.   

Fördelen med denna metod var att vi fick svaren nedskrivna med respondentens egna 

ord. Fokus i våra intervjuer har varit normer, normkritik, och barnlitteratur. Vi använder 

oss även av ljudupptagning med hjälp av våra mobiltelefoner  

 

4.2 Urval 

I vårt initiala urval begränsade vi oss till ett urval till yrkesverksamma förskollärare 

inom ett mindre geografiskt område. När vi inte fick svar på våra förfrågningar i detta 

område så fick vi bredda oss i vårt urval och ta kontakt med förskolor som vi hade egna 

kopplingar till och även studiekamraters blivande kollegor. Detta resulterade i ett 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) betyder att forskarens urval består av 

de respondenter hen har tillgång till. Vi upplevde inte att vi behövde göra fler 

avgränsningar då vår forskningsfråga inte kräver det, det enda kravet var att 

respondenterna var yrkesverksamma förskollärare. Vi har inte medvetet begränsat oss 

till förskollärare som är utbildade under senare år, så alla förskollärare har inte med sig 



 

11 

 

samma teorier och perspektiv från utbildningen. Vi har intervjuat tio förskollärare. Tre 

av lärarna kommer från samma förskola varav en var nyexaminerad, den andra hade 

jobbat som förskollärare i tjugonio år och den tredje i tre år. De övriga lärarna arbetade 

på olika förskolor och hade jobbat i tio år (två stycken), sju år, fem och ett halvt år, tre 

år, nio år och en var nyexaminerad. Fyra av dessa intervjuer gjordes via mail.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Vi började med att ringa till ett antal olika förskolor som låg geografiskt nära varandra. I 

samtalet informerade vi kort om vad vi skulle göra och de etiska överväganden vi tagit 

hänsyn till i vår studie. Vid intresse har vi mailat över vårt missiv till alla respondenter 

där vi mer utförligt beskrivit de etiska ställningstaganden vi gjort samt vår 

intervjuguide. Vi har under hela arbetets gång följt vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Detta har vi gjort genom att 

informera deltagarna från första kontakt att medverkan är helt frivilligt, att de kommer 

att vara anonyma och kan avbryta sin medverkan när de vill. Vi har även informerat att 

vi kommer att destruera allt material när arbetet är klart och att de i enlighet med EU:s 

nya dataskyddsförordning har rätt att ta del av det insamlade materialet, begränsa 

hanteringen av personuppgifter eller få eventuella fel rättade. Vi har även informerat om 

att det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i DIVA. Innan intervjuerna har vi 

även försäkrat oss om att respondenterna har förståelse för vad deltagandet innebär 

utifrån de etiska överväganden vi har gjort genom att gå igenom vad de forskningsetiska 

principerna vi följer innebär ännu en gång.  

 

4.4 Analysmetod/bearbetning av data 

När vi intervjuat respondenterna har vi sedan transkriberat intervjuerna i sin helhet. Vi 

har utgått ifrån ett normkritiskt perspektiv och undersökt hur deras uppfattningar om 

normkritik uttrycks i deras svar. Vi har gått igenom vår insamlade empiri för att hitta 

teman som överensstämmer mellan respondenternas svar eller svar som motstrider 

varandra. Detta innebär enligt Bryman (2011) att vi gjort en tematisk analys. Detta 

gjordes med hjälp av nyckelord i marginalerna. De nyckelord som hittade som var 

relevanta för studien var förhållningssätt, lika värde, medvetenhet, egna privilegier, 

synliggöra normer samt att synliggöra strukturer.  Empirin analyserades även utefter hur 

förskollärarna uttryckte sig om olika arbetssätt med barnlitteratur. De nyckelord som 

framträdde då var: 



 

12 

 

 

• Samtal om bilder och innehåll 

• Medvetet val av litteratur 

• Ej medvetet val av litteratur 

• Konkretiserande av normer 

• Aktivt förändrande av innehåll i text  

• Lyfter vikten av representation 

 

Det gjordes även en innehållsanalys över vilka normer de lyfte när förskollärarna 

beskrev sina uppfattningar om begreppet normkritik. Detta gjordes utifrån de normer 

som nämns i Lpfö 98 (Skolverket 2016). Detta sorterades efter vilka förskollärare som 

nämnde vad. I kolumnen övriga normer skrev vi även ned de normer som förskollärarna 

lyfte utöver de som nämns i läroplanen (Se tabell 1). 

 

  

Tabell 1 Normer i definition av begreppet normkritik 

 

 

 

Vi har även analyserat svaren tematiskt med ett fokus på vilka normer som uttrycks i 

deras utsagor om hur de arbetar med barnlitteratur för att ta reda på vilka normer som 

uttrycks ofta och vilka som inte nämns lika ofta. Detta resultat sammanställdes sedan i 

en analysmall som utgick ifrån de normer som nämns i Lpfö 98 (Skolverket 2016). 

Även dessa är sorterade utifrån hur många förskollärare som har nämnt vad. (Se tabell 

2). 

Normer 

utifrån 

Lpfö98 

Kön Etnisk 

tillhörighet 

Religion eller annan 

trosuppfattning 

Funktionsnedsättnin

g 

Sexuell 

läggning 

 6 3 2 2 2 

Övriga 

normer 

 Ålder Socioekonomiska 

förhållanden 

Familjeförhållanden Familje-

konstellationer 

  2 2 2 1 
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Tabell 2 Normer i barnlitteratur 

 

 

4.5 Validitet  

Validitet beskrivs av Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) som ett sätt att försäkra 

sig om att det man undersöker svarar på studiens syfte och inte någonting annat. Detta 

innebär att vi behöver se till att intervjufrågorna kan kopplas till undersökningens syfte 

och att vi mäter det vi har avsett att mäta. Vad gäller studiens möjlighet att replikeras 

menar Bryman (2008) att just kvalitativa studier är svåra att replikera, dels för att 

sociala miljöer är svåra att upprepa, både med människor och kontext. Men också för att 

svaren vi fått i våra intervjuer är vad förskollärarna hade för uppfattningar där och då. 

Hade vi intervjuat vid ett annat tillfälle eller i en annan miljö är det möjligt att vi hade 

fått andra svar.   

  

Vi valde att lämna ut vår intervjuguide innan intervjuerna för att förskollärarna skulle få 

en möjlighet att fundera en stund över frågorna, men vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat respondenternas svar och sanningsenligheten i dem. Det finns en risk att 

respondenterna svarade så som de trodde att vi ville ha svar, eller att de läste på om 

begreppet innan och inte hur de själva uppfattade begreppet. Vi gjorde även 

mailintervjuer till de förskollärare vi inte hade möjlighet att träffa, och eftersom det bara 

har varit skriftlig kommunikation finns det en risk för missuppfattningar då två av våra 

respondenter inte återkopplade på våra följdfrågor.    

  

Normer 

utifrån 

Lpfö 09 

Kön Etnisk 

tillhörighet 

Religion eller 

annan 

trosuppfattning 

Funktionsnedsättning Sexuell 

läggning  

 6 3 2 2 2 

Övriga 

normer  

  Socioekonomiska 

förhållanden  

Familjeförhållanden Familje-

konstellationer 

   1 1 3 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras empirin från studien under kategorier som formats under vår 

analys. Resultatet har delats in i fyra överrubriker där rubriken Normkritik behandlar 

förskollärarnas uppfattningar om begreppet normkritik. I denna rubrik finns det tre 

underrubriker, Normkritik är ett förhållningssätt, Medvetenhet om egna privilegier och 

fördomar och Ett synliggörande av normer och strukturer som behandlar de olika 

definitionerna av begreppet som förskollärarna yttrade. I rubriken Att välja litteratur 

med genusmedvetet innehåll redovisas vilka normer som lyfts i deras utsagor och i 

vilken omfattning.  

 

I rubriken Förskollärarnas förutsättningar för normkritiskt arbete redogör vi för 

förskollärarnas uppfattningar om ansvar och utbildning om normkritik.  Därefter 

kommer rubriken Litteratur som verktyg för normkritik där förskollärarnas 

uppfattningar om normkritik i samband med barnlitteratur redogörs. Denna kategori har 

också delats in i tre underrubriker. Val av litteratur redogör för förskollärarnas 

uppfattningar om hur de väljer litteratur till förskolan. Representation visar på 

förskollärarnas uppfattningar om vilka identiteter som representeras i litteraturen. 

Konkretisera och förändra presenterar förskollärarnas uppfattningar om hur de arbetar 

och kan arbeta med barnlitteratur normkritiskt.  

 

5.1 Normkritik 

I denna kategori kommer vi att redogöra för hur förskollärare uppfattar begreppet 

normkritik. Förskollärarna definierade normkritik antingen som ett förhållningssätt, en 

medvetenhet om egna fördomar och privilegier men även som ett synliggörande av 

normer och strukturer.  

5.1.1 Normkritik är ett förhållningssätt  

Förskollärarna lyfte normkritik som ett förhållningssätt och ett sätt att förmedla 

människors lika värde. De uttryckte att det handlar om att de ska vara tillåtande som 

pedagoger för att barnen skulle få utforska flera delar av sina identiteter. De menade 

också att deras förhållningssätt kunde påverka och inspirera barnen till att vara tillåtande 

mot andra om förskollärarna var tillåtande mot barnen. Förskollärarna menade även att 

det handlade om att förmedla värden till barnen om att alla är lika värda och att 
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olikheter skall respekteras. Förskollärarna menade att de arbetade med att barnen skulle 

få ta del av olika sätt att vara och även att förskollärarna själva ska vara förebilder.  

 
Normkritik är framförallt ett förhållningssätt och en medvetenhet om hur jag är 

tillåtande som förskollärare. Att alla är lika värda oavsett vart i livet man är. 

Förskollärare 2 

 

 

5.1.2 Medvetenhet om egna privilegier och fördomar 

Studien visar att förskollärarna beskrev normkritik som ett sätt att vara kritisk mot sig 

själv och att se sina egna privilegier och fördomar.  

 

Jag tänker ju inte alltid på att saker jag säger eller gör kan uppfattas på ett annat 

sätt av någon som till exempel har en annan bakgrund, eller kanske av föräldrar 

som är homosexuella. Det händer ju ibland att man pratar om mamma och pappa 

i stället för föräldrar. Något barn kanske har två pappor eller mammor. Det vet vi 

inte alltid men när det bara sägs i förbifarten så säger vi ju omedvetet att det är så 

det ska vara. Man behöver verkligen anstränga sig för att inte göra det av gammal 

vana. Förskollärare 9  

 

 

Här lyfter förskollärare 9 även sina egna privilegier av att tillhöra en norm och antyder 

att det som tas för givet inte alltid uppmärksammas. Studien visar att det kan vara 

ansträngande att se sina egna privilegier. Förskollärarna lägger i denna kategori fokus 

på sig själva och sin egen reflektion kring normer och förgivettaganden. De 

uppmärksammar hur de själva är med och reproducerar normer genom sitt språkbruk. 

Förskollärarna uttrycker även att de behöver vara mer öppna för sådant som är 

annorlunda och våga kritisera sitt eget beteende. Förskollärare 9 uppmärksammar även 

sina egna privilegier av att tillhöra en norm och menar att hen inte alltid tänker på att 

alla inte är heterosexuella. 

 

5.1.3 Ett synliggörande av normer och strukturer 

Studien visar att förskollärarna uppfattar normkritik som en resurs för att synliggöra 

strukturer och normer som påverkar människor negativt. Förskollärarna i denna kategori 

menar att de behöver synliggöra vilka normer som kan begränsa barnen och diskutera 

och lyfta detta med barnen för att motverka skadliga normer som begränsar barnen och 

skapar utanförskap.  
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Normkritik för mig innebär att bryta ner strukturer. Att synliggöra, kritisera och 

förändra allt som påverkar individer att följa det som vanligtvis betraktas som 

normalt i samhället. Förskollärare 8 

 

 

Studien visar även att förskollärarna uppfattar arbetet med normkritik som 

betydelsefullt men att de hade olika uppfattningar om vad normkritik innebär. 

Normkritik som begrepp upplevs svårdefinierat av förskollärarna. När de redogjorde för 

sina uppfattningar om normkritik lyfte de olika saker som de ansåg var viktiga att tänka 

på. Sammantaget har de alla en tanke om att olikheterna i människors identiteter, 

kulturer och ursprung inte ska få begränsa människor.  

 

5.2. Att välja litteratur med genusmedvetet innehåll 

Studien visar att frågan om hur förskollärarna uppfattar begreppet normkritik fick 

många olika svar, men alla förskollärare nämnde att de på olika sätt arbetar med genus 

eller stereotypa könsroller. Genus var den norm som nämndes mest i deras 

uppfattningar om normkritik och även i förskollärarnas uppfattningar om normkritiskt 

arbete med barnlitteratur. Förskollärarna menar att genus kan vara en öppning för att få 

syn på fler normer, vilket ger möjlighet att arbeta mer normkritiskt.  

 
Vi åkte ut till olika förskolor och studerade lokalernas utsmyckning samt material 

utifrån ett genusperspektiv. Det var ett steg till att börja tänka normkritiskt hos 

kommunens förskolor och göra pedagogerna mer medvetna och kritiska. 

Förskollärare 5 

 

 

Av de normer som används i analysen: genus, etnicitet, religion, sexuell läggning hos 

anhörig och funktionsnedsättning, har alla tagits upp av förskollärarna. De har antingen 

uttryckt det i deras uppfattningar av normkritik eller i deras beskrivning av hur de 

arbetar med barnlitteratur. Funktionsnormen nämns dock endast av en förskollärare i 

studien. På frågan om hen tänker på representationen i barnlitteraturen hen väljer 

svarade förskollärare 7 så här: 

 
Genusböcker finns det ju gott om, med modiga prinsessor i alla fall. Känsliga 

killar är det svårare att hitta. Som att normen ändå är att vara mer som en man. Vi 

behöver verkligen lära våra killar att bli mer mjuka och omtänksamma. Sen 

handlar ju normkritik inte bara om kön, utan även om etnicitet och där börjar det 

bli bättre om man vet vart man ska leta. Men sen även klasskillnader, och böcker 

som tar upp jobbiga hemförhållanden och funktionshinder. Det finns inte alltid 

och då är det svårt. Men det går ju att tala om dessa saker ändå, man vänder på 

det bara, och frågar hur det skulle se ut om det var si eller så?  

Förskollärare 7 
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Förskollärarna lyfte även normer som inte finns uttalade i läroplanen vilket tyder på en 

förståelse för vad normer kan vara och hur de kan påverka barnen på olika sätt. Bland 

annat nämner de familjekonstellationer som förskollärarna menar är någonting de tänker 

på då detta berör deras avdelning. De hänvisar till samkönade par hos vårdnadshavarna 

men även barn som inte har båda föräldrarna närvarande.  

 

 

5.3 Förskollärarnas förutsättningar för normkritiskt arbete 
 

5.3.1 Saknade kunskaper och behov av fortbildning 

I studien var det många förskollärare som ansåg att det normkritiska arbetet landade 

mycket på deras egna ansvar. De uttryckte att de behövde fortbilda sig själva och hålla 

diskussionen om normkritik levande med kollegor. Några upplevde utbildningen som 

bristfällig för deras förutsättningar att arbeta normkritiskt. 

 

 
Nej, när jag gick utbildningen diskuterade vi inte detta ämne tillräckligt mycket. 

Här anser jag det dels vara eget ansvar att sätta sig in innebörden, men även  

arbetsplatsens ansvar att lyfta detta till diskussion. Förskollärare 2  

 

 

5.3.2 Normkritik är ett komplext ämne och behöver alltid utvecklas  

Andra förskollärare uttryckte å andra sidan att de hade fått med sig mycket kunskaper 

om normkritik genom utbildningen, men samtidigt menade de att det var ett ämne som 

ständigt behövde utvecklas eftersom ämnet är komplext.  

 

Jag tror, eller jag personligen tror att man kan liksom aldrig ha tillräckligt mycket 

utan det här är någonting som man måste alltid liksom jobba med. Även om man 

får mycket kunskap och information i så här, ja som vi i högskolan och i 

utbildningar, så kan man liksom aldrig få för mycket av det. Utan det här är man 

måste liksom alltid bli påmind. Så att man inte faller in i de här hjulen och, när 

man har jobbat ett tag liksom att man hamnar, alltså att man hamnar i normer. 

Förskollärare 1 

 

 

5.3.3 Tidsbrist som hinder för normkritiskt arbete 

Förskollärarna ansåg att de normkritiska tankarna alltid skulle finnas med i planeringen. 

Men de menade att tidsaspekterna i förskolan påverkade deras möjlighet att arbeta 
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normkritiskt med barnlitteratur. De ansåg att det inte fanns tid att gå igenom litteraturen 

på det sätt som de skulle vilja när de lånade eller skulle köpa in litteratur.  

 

Vi lånar ju böcker genom bokbussen. Men de stannar ju bara en halvtimme och 

det är så stressigt, vi hinner inte gå igenom litteraturen då. Förskollärare 6  

 

De lyfte även att det krävs ett kringarbete för att arbetet ska bli normkritiskt och påpekar 

att det tar tid i fråga om utförande, då diskussioner kring böckerna är centralt i det 

normkritiska arbetet med barnlitteratur. 

 

Det går ju inte att tro att en har varit normkritisk bara för att vi pratat kring en 

bok. Böckerna kan bidra med väldigt mycket men allting handlar om resten av 

förhållningssättet och resten av arbetet kring det. Förskollärare 7  

 

 

 

5.4 Litteratur som verktyg för normkritik 

I denna kategori redogör vi för förskollärarnas uppfattningar om bokvalen de gör utifrån 

ett normkritiskt perspektiv. Vi presenterar även förskollärarnas uppfattningar om 

normkritiskt arbete med litteraturen.   

5.4.1 Val av litteratur  

Förskollärarna i studien svarade att barnen oftast själva fick välja böcker på förskolan, 

men att de själva valde böcker om de skulle ha ett speciellt tema. Utifrån studien kan vi 

se att de flesta förskollärarna gör aktiva val utifrån ett normkritiskt perspektiv när de 

väljer litteratur till specifika teman som de vill belysa på förskolan. De uttrycker att de 

vill ge barnen karaktärer att identifiera sig med och relatera till. Därför anser 

förskollärarna att de behöver reflektera över litteraturvalen de gör samt vilka karaktärer 

och identiteter som representeras i böckerna både i bild och text.   

 
Det ska finnas karaktärer i böckerna som barnen kan relatera till. För att kunna 

hitta det analyserar jag alltid barngruppen noga för att kunna anpassa valet av 

böcker noggrant. Jag väljer även böcker med exempelvis familjekonstellationer 

som jag vet att barnen sällan möter för att de ska få en vidare världssyn och se att 

det inte alltid är precis det som de själva har runt sig som är det enda som gäller. 

Jag vill även att språket i boken ska vara korrekt samt genomtänkt och gärna ha 

en normkritisk hållning. Förskollärare 8 
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En förskollärare menade å andra sidan att modern litteratur redan är normkritisk och att 

de därför inte behöver fundera på normkritik så länge de väljer modern litteratur som är 

skriven inom de senaste åren.  

 
Det är viktigt att de som är ansvariga för inköp av litteratur är medvetna om 

böckers stora inflytande på barn och väljer böcker därefter [...] I moderna böcker 

finns ofta ett normkritiskt tänk av författaren. Personligen är det inget jag tänker 

speciellt mycket på just när jag väljer böcker. Förskollärare 5 

 

Alla förskollärare var inte lika aktiva i valet av litteratur till avdelningen då det fanns 

utvalda litteraturansvariga på förskolan eller på avdelningen, men att detta inte 

diskuterades i arbetslagen i någon större utsträckning. Några förskollärare påpekade att 

de själva skulle vilja ha mer inflytande över litteraturvalet. Andra förskollärare uttryckte 

att de delvis var aktiva i litteraturvalet och hänvisade till att det fanns temalådor på 

biblioteken att beställa. Detta gjorde de när de i arbetslaget hade planerat ett specifikt 

tema att arbeta med.  

 
Biblioteket har temalådor som vi kan ringa och boka, och då kan man efterfråga 

specifika teman, som genus eller sådant som rör lika och olika. De har ju fler 

teman såklart men kanske inte som rör just normkritik. Men det tycker jag är bra, 

då har någon redan gått igenom böckerna. Det hinner vi inte göra på biblioteket 

med barnen. Förskollärare 9  

 

5.4.2 Representation i litteraturen 

 

Flera av förskollärarna poängterar vikten av representation i litteraturen och vilka slags 

identiteter de speglar. De menar att barnen måste få karaktärer att identifiera sig med.  

Förskollärarna lyfter även vikten av att erbjuda barnen böcker som inte bara relaterar till 

de barn som finns på avdelningen utan även vidgar deras vyer och att de medvetet väljer 

litteratur med normkritiskt innehåll som lyfter sådant som inte alltid syns. Barnen ska få 

möjlighet att stöta på andra levnadssätt än vad de själva är vana vid för att det inte ska 

framställas som avvikande.  

 
Där jag arbetar har alla barn utländskt ursprung, flertalet av barnens mammor bär 

slöja, några har flytt nyligen osv. Därför väljer jag i nuläget alltid böcker där 

karaktärerna i boken har olika ursprung, gärna bär slöja osv. Men samtidigt vill 

jag också introducera dem för familjekonstellationer med exempelvis två pappor 

som de själva inte stött på innan så att det blir något som inte är något konstigt 

utan en familj precis som deras egen. Förskollärare 8 
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5.4.3. Konkretisera och förändra 

Förskollärarna i studien använder ofta barnlitteratur för att belysa svåra ämnen som 

handlar om relationer och kränkningar i vardagen med barnen på förskolan. De brukade 

även lyfta specifika händelser med hjälp av litteratur om det skett någonting speciellt på 

förskolan som de upplevde att de behövde ta tag i. De menade att böcker fungerar bra 

för att tydliggöra begrepp som utanförskap och kränkningar och för att starta 

reflekterande diskussioner med barnen.  

 

 

Att arbeta normkritiskt med hjälp av barnböcker tror jag funkar väldigt bra. Man 

får något att ”hänga upp” arbetet på, något tydligt att utgå ifrån som barnen 

känner igen. Ha diskussioner med barnen kring boken i fråga, ställa frågor som 

utmanar dem att tänka lite utanför ramen. Förskollärare 3 

 

 

Förskollärarna uppger även att de väljer att ändra från han till hon när de läser böcker 

som barnen valt och som de upplever är ensidiga och endast lyfter ett kön. De upplever 

själva att det oftast är pojkar det handlar om och uttrycker en vilja att öka 

representationen av flickor i texterna som de läser. De menar att detta är ett sätt att 

utmana könsrollerna tydligt, speciellt om det är en bok där handlingen kretsar kring 

någonting som är starkt förknippat med den manliga könsnormen.  

 

Jag har alltid varit noga med framförallt genusfrågor och ändrar ofta i 

boktexter när jag läser för barnen. Förskollärare 2 

 

 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vår metod, med semistrukturerade intervjuer, har varit en bra metod för att 

få en bild av hur förskollärare uppfattar begreppet normkritik och arbetet med 

barnlitteratur. Denna metod har gett oss en möjlighet att fördjupa oss i förskollärarnas 

uppfattningar med hjälp av följdfrågor. Vi upplever också att intervju som metod är 

svårt då det kräver ett förtroende från respondenterna som vi inte alltid upplevde att vi 

fick och även att vår egen ovana hindrade oss från att ställa rätt följdfrågor. Vi hade 

behövt arbeta mer med vår intervjuguide innan vi gick ut, men vi ansåg inte att vi hade 
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tiden till detta. Fyra respondenter har svarat genom online intervjuer på grund av 

tidsbrist och långa resvägar. Detta har medfört att två av respondenterna inte återkom 

när vi hade följdfrågor. På grund av detta har vi inte fått den fördjupning vi ville ha i 

vissa frågor. Fördelen med denna metod var att vi fick svaren nedskrivna med 

respondentens egna ord samt att vi inte behövt lägga tid på transkribering av deras 

intervjuer.  

 

Enligt Bryman (2011) handlar studiens trovärdighet om huruvida den insamlade 

empirin kan svara på vad studien anser sig skall mäta, och detta anser vi att den gör, 

trots att vi insåg vid vår analys att alla intervjufrågor inte var relevanta för vårt syfte. 

Detta försvårade analysprocessen något, vilket även kan ha påverkat utfallet för vårt 

resultat då alla intervjufrågor inte svarade på syftet som vi tänkt.  Även en 

komplettering med observationer av situationer med högläsningsaktiviteter hade kunnat 

nyansera studiens resultat. Vi lämnade ut vår intervjuguide till förskollärarna innan vi 

genomförde intervjuerna vilket kan ha påverkat deras svar samt studiens tillförlitlighet. 

Vi anser inte att våra svar är generaliserbara utifrån den mängd data vi samlat in men vi 

upplever att vi har fått en fördjupad bild av vad som kan vara problematiskt med 

normkritik för förskollärare och hur de uppfattar att de kan arbeta normkritisk med 

barnlitteratur.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Uppfattningar om normkritik 

Detta avsnitt handlar om förskollärarnas generella uppfattningar om begreppet 

normkritik. 

 

Alla förskollärare som intervjuades ansåg att arbetet med normkritik var viktigt men de 

hade olika uppfattningar om vad normkritik innebär. De menade att lyfta olikheter var 

ett sätt att arbeta normkritik på, men vad olikheter faktiskt innebär beror också på vad 

som syns och inte syns. Det tydliggjordes aldrig vad olikheter innebar för dem, men det 

talades om som en generell respekt för människor som inte är lika oss själva. Utifrån vår 

definition av normkritik, kan detta vara en del av ett normkritiskt arbete. Men då 

behöver de specifika olikheterna lyftas i sammanhang där normer, och det som skapar 

normer, blir synligt (Bromseth & Darj 2010). Att respektera individers olikheter menar 

vi kan bli problematiskt om förskollärarna inte lyfter den struktur som gör att individen 
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ses som annorlunda. Kumashiro (2000) menar att detta kan förstärka utanförskapet hos 

individen som befinner sig utanför normen istället eftersom det är individen som blir 

utpekad och inte normen. Vi menar att det av den här anledningen är viktigt att förstå 

vad normkritik är och innebär. Om förskollärarna inte är medvetna finns risken att de 

förstärker normer istället. Francis och le Roux (2011) lyfter även detta och argumenterar 

för att förskollärarna behöver få mer utbildning i normkritik. De menar att förståelsen 

för normkritik och hur normer samverkar är en förutsättning för att få syn på normer 

men även för att få syn på sina egna privilegier. I resultatet framgår det att det inte var 

så många förskollärare som lyfte sina egna privilegier vilket kan tyda på att 

förskollärarna behöver mer fortbildning i normkritik.  

 

Både Bromseth och Darj (2010) och Braden och Rodrigues (2016) argumenterar för 

vikten av att förskollärare lyfter alla representationer i samhället inte bara majoriteten, 

för att de som tillhör minoritetsgrupper inte skall framställas som avvikande. I resultatet 

framgick det däremot att det mest var genus som lyftes. Varför just genus har fått ett så 

stort utrymme i samtalen om normkritik är svårt att spekulera i. Vi ställer oss frågan om 

det kan bero på att normkritikens framväxt grundar sig i genusvetenskapen som har 

existerat som forskningsfält längre (Liinason 2008). Det kan även bero på att 

könsrollerna är den enda norm som lyfts enskilt i förskolans läroplan (Skolverket 2016), 

eller att detta är en norm som existerar synligt i alla förskolor. I resultatet kunde vi se att 

funktionsnormen endast nämndes av en förskollärare vilket förvånade oss. Men vi tror 

att detta kan bero på att många funktionshinder som vi upplever som vanliga i förskolan 

är osynliga, så som neuropsykologiska funktionshinder. Vilka normer som 

förskollärarna uppfattar och arbetar med framgick inte nödvändigtvis i deras definition 

av begreppet normkritik då de endast angav några exempel. I resterande samtal fick vi 

en förståelse för att de lyfte fler normer än de nämnde genom hur de beskrev sina 

uppfattningar om arbetet med normkritik i samband med barnlitteratur.   

 

Hawkins (2014) menar att förskollärare har svårt att hitta metoder för att beröra 

normkritiska frågor. Vi kan dock utläsa i studien att förskollärarna har många kreativa 

förslag på hur de kan arbeta normkritiskt. Många använde sig av barnlitteratur redan och 

använde detta ofta för att skapa diskussioner eller dramatisera händelser. Genom att 

lyfta kräkningar genom litteraturläsning, samtal om litteraturen och dramatiseringar av 

händelserna i litteraturen som förskollärarna i studien gör, menar Griffin Freeman 
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(2013) att barnen kan få fler perspektiv på vad utanförskap är och mer kunskap om vad 

kräkningar faktiskt kan innebära. 

 

6.2.2 Litteratur som normkritiskt verktyg 

Detta avsitt handlar om hur förskollärare uppfattar arbetet med barnlitteratur ur ett 

normkritiskt perspektiv. 

 

När förskollärarna i studien arbetar med barnlitteratur i förskolan diskuterar de 

litteraturens och bildernas innehåll med barnen i olika grad, men dessa diskussioner 

förutsätter inte ett normkritiskt perspektiv. Däremot kan diskussioner om händelser och 

alternativa berättelser utveckla ett kritiskt förhållningssätt till litteratur vilket kan hjälpa 

barnen att få syn på normerande strukturer så länge läraren ställer rätt frågor (Jung Kim 

2016). 

 

Förskollärarna argumenterar för barnbokens betydelse samt stora inflytande på barnen 

och menar att det är viktigt att välja ut rätt böcker till förskolan. Hawkins (2014) menar 

att så länge förskollärare har tillräckligt med kunskap så kan de arbeta normkritiskt ur 

vilken litteratur som helst och poängterar att det då ligger på lärarens ansvar att lyfta de 

normerande aspekterna i litteraturen. Men eftersom det oftast var barnen på förskolan 

som valde vilka böcker de skulle läsa så är det utifrån vår studie av vikt att tänka 

normkritiskt kring utbudet av litteraturen som barnen har tillgång till.  

 

Litteraturen kan precis som Langer (2017) beskriver bli en ingång till nya erfarenheter 

och andra perspektiv för barnen i förskolan. Genom att få se andra sätt att leva och vara 

på normaliserar vi även de här sätten, och breddar således normerna och inkluderar fler 

människor. När vi läser böcker med ensidig representation normaliserar vi det som 

representeras och allt det vi inte lyfter framställs som avvikande.  

 

Turan och Ulutas (2016) poängterar vikten av att det finns representationer för alla barn 

och kulturer i litteraturen på förskolan. Brinson (2012) och Young, Hadaway och Ward 

(2013) argumenterar även för att barnen behöver få se karaktärer som inte representerar 

dem själva i barnlitteraturen. De flesta förskollärarna valde att lyfta normer som de 

själva kunde se på förskolan, vilket vi upplever som vanligt förekommande eftersom 

förskollärare ska anpassa verksamheten efter barngruppen. Risken med detta är att 

förskollärarna omedvetet skapar avvikande grupper av de normer som inte får utrymme. 
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En förskollärare i studien lyfte andra normer än de som fanns på hens förskola, och 

uttryckte att hen hade en rik variation bland barnlitteraturen. Även Kumashiro (2000) 

menar att alla slags identiteter ska få lika mycket plats, oavsett hur samhället ser ut, för 

att förändra den normativa grunden. Majoriteten av identiteter som representeras 

kommer att reproduceras till norm och för att då bredda denna norm måste alla 

minoriteters röster få lika mycket utrymme som majoriteten. Genom att bara ta in några 

böcker som representerar till exempel icke vit-etnicitet, medan resten av böckerna 

fortfarande porträtterar etniskt vita barn, bidrar vi fortfarande till en 

normaliseringsprocess där den vita etniciteten framstår som viktigare eller bättre. Ett 

brett utbud och synliggörande av minoriteters röster i litteraturen hjälper även att 

motverka att stereotyperna av dessa grupper förstärks då fler röster erbjuder en mer 

nyanserad bild (Braden & Rodrigues 2016). Även Monoyiou och Symeonidou (2016) 

lyfter risken med att förstärka normer genom böckernas innehåll och har påvisat att 

karaktärer i utanförskap inte får finnas på samma villkor som de som befinner sig 

innanför normerna i barnlitteraturen. Karaktärerna i dessa böcker behövde bevisa sig 

själva innan de blev accepterade (Ibid). Detta leder till att representation inte bara 

handlar om vilka som representeras utan även hur de representeras.  

 

Förskollärarna gör både medvetna och omedvetna val när de väljer litteratur till 

avdelningen. Några förskollärare hämtar temalådor från biblioteken, och även där 

uttrycker förskollärarna att det ur ett normkritiskt perspektiv ofta handlar om genus. Vi 

menar att detta är ett omedvetet val då böcker med uttalat genusperspektiv kan 

producera andra stereotyper om förskollärarna inte är uppmärksamma på andra normer. 

För att göra medvetna val krävs det kunskaper om ett normkritiskt arbete och möjlighet 

att själv kritiskt granska litteraturen med hjälp av detta perspektiv. 

Förskollärarna menar dock att de inte har tid att granska litteraturen och göra medvetna 

val. De får alltså förlita sig på att litteraturen deras kollegor eller bibliotekarien väljer 

inte är stereotyp eller förstärker normer. Vi upplever att förskollärarna ofta försöker 

göra medvetna val och att de försöker vara normkritiska så gott de går, men att 

förskolans organisering kan utgöra ett hinder för detta.  

 

Eftersom normkritik är starkt kopplat till förtryck, trakasserier och kränkningar hade vi 

förväntat oss en tydligare koppling till just diskriminering och kränkningar i 

diskussionen om normkritik, men det var bara en förskollärare som gjorde den 
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kopplingen. Detta gör att vi funderar på om det inte är tillräckligt tydligt varför 

förskollärare bör arbeta normkritiskt. Vi funderar även på om det kan vara ett begrepp 

som är populärt att använda men desto svårare att förstå. Vi funderar även på om det 

kan ha varit på grund av vilka frågor vi har ställt till förskollärarna i studien samt hur vi 

har ställt dem. 

 

6.2.3 Konsekvenser för yrket 

Vi hoppas att den här studien kan bidra till att fler förskollärare ser fördelarna med att 

använda sig av barnlitteratur för att arbeta med normkritik i förskolan och att de är 

uppmärksamma på vilken litteratur som tas in och används av både förskollärare och 

barn. Detta kan bidra till en mer inkluderande miljö och ge barnen positiva erfarenheter 

av sina egna och andras identiteter. Barnens syn på sig själva som medlemmar i 

samhället och barnens syn på andra påverkas mycket av vilka karaktärer och levnadssätt 

de får möta under sina år i förskolan. Om barnen i förskolan får växa upp med bredare 

normer kn det leda till ett mer inkluderande samhälle i framtiden. 

 

6.2.4 Fortsatt forskning 

I denna studie har enbart förskollärarnas uppfattningar om begreppet normkritik och 

normkritiskt arbete med barnlitteraratur varit i fokus. Vi själva upplever att det skulle 

vara av intresse att göra en längre studie med barnintervjuer där barnens åsikter om 

normkritiska arbeten lyfts och även observationsstudier för att undersöka hur barnen 

påverkas av det normkritiska arbetet i samband med barnlitteratur.    
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Bilaga 1  

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Micaela Kimström och Aillinora Pettersson och vi studerar på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi har precis påbörjat sista terminen och 

vårt examensarbete. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur förskollärare 

resonerar kring arbetet med barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv i förskolan, samt 

hur förskollärare tänker kring normkritik. Syftet är att synliggöra uppfattningar och 

kunskapsnivåer om normkritiska arbetssätt samt hur böcker kan integreras i detta arbete. 

Vi kommer att använda oss av intervjuer av yrkesverksamma förskollärare.  

 

Du tillfrågas att delta i vår intervjustudie som beräknas att ta ca 20 till 40 minuter med 

ljudupptagning samt anteckningar. 

 

All information som samlas in kommer att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är helt frivilligt och kan 

avbrytas när du vill. Du kommer att vara anonym och informationen kommer enbart att 

användas i studiesyfte och sedan förstöras. Det färdiga resultatet kommer sedan att 

publiceras i DIVA som är en databas för avhandlingar och examensarbete. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar 

emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

Vi är tacksamma för svar senast XXXXX  

Vid eventuella funderingar eller frågor är du välkommen att höra av dig. 

Mvh Aillinora och Micaela 

 

 

 

Micaela Kimström   Aillinora Pettersson 

XXXXXXX@hig.student.se  XXXXXX@hig.student.se  

Tel: XXXXXXX   Tel: XXXXXXX 

 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Ulrika Bergstrand 

E-post:XXXXXXXXXXX 
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Bilaga 2  
 

 

Intervjuguide  
 

 

Vad innebär normkritik för dig?  

 

Upplever du att du som förskollärare har tillräckliga kunskaper för att arbeta 

normkritiskt? 

 

Upplever du att stödet för att arbeta med normkritik finns i läroplanen? 

 

Vad tänker du på när du väljer böcker att läsa för barnen, eller till avdelningen? 

 

Hur skulle ett normkritiskt arbetssätt med barnlitteratur kunna se ut enligt dig? 

 

Vad tror du att barnlitteratur kan ha för roll i det normkritiska arbetet? 

 

Tänker du på vilka personer som representeras när du väljer böcker att läsa eller arbeta 

med?  

 

Saknas det någon representation i böckerna utifrån olika normer? 

 

Pratar ni om handlingen i boken? (Vad som händer, varför? Alternativa handlingar?) 

 

Pratar ni om karaktärerna och miljön i böckerna? (Hur olika personer presenteras och 

framställs?) 

 

 

Exempel på frågor som lyftes utanför intervjuguiden: 

 

Fick du utbildning om normkritik när du utbildade dig till förskollärare? 

 

Vilka normer upplever du är viktiga att lyfta i förskolan? 

 

Vilka normer tänker du på i detta sammanhang? (Normkritiska begreppet) 

 

Brukar ni gå igenom böckerna själva först för att se vad som normaliseras eller 

presenteras som avvikande? 

 

Upplever du att det finns tid att kritiskt granska böckerna ni väljer eller har? 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

 

Till forskningsöversikten har vi sökt fram artiklar genom främst databasen Eric.EBSCO 

och även Discovery. Vi har även sökt upp artiklar från forskning som vi upplevt som 

relevant för studien genom att titta i vår studentlitteratur och referenslistan i dessa.  

 

Vi har sökt på barnlitteratur i samband med normkritik och kritisk textanalys. Det har 

varit svårt att hitta för oss relevanta artiklar på grund av att begreppen har varit svåra att 

översätta från svenska till engelska.  

 

Anti-oppressive pedagogy  

Children´s litterature 

Critical litteracy 

Critical race theory 

Democracy 

Early childhood 

Early childhood education 

Discrimination 

Diversity 

Gender role 

Identity 

Kindergarden 

Kindergarden teacher 

Multicultural 

Norm Critical pedagogy 

Norms 

Preschool 

Preschool teacher  

Social Justice 

 


