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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
I bakgrunden presenteras tidigare forskning i form av artiklar, avhandlingar samt litteratur 

med koppling till undersökningsområdet. Ur Läroplanen för förskolan Lpfö-98 (reviderad 

2010) har vi även valt att lyfta de delar som vi anser relevanta för undersökningen. Vi har valt 

att använda oss av Michel Foucaults teorier kring normalitetsbegreppet, vilket även 

presenteras i ett avsnitt.    

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ett antal pedagoger resonerar kring normalitet hos 

barn i förskolan. Våra frågeställningar är: Finns det beteenden hos barnen som pedagogerna 

värdesätter högre än andra? Hur resonerar pedagogerna kring bemötandet av barns olikheter? 

Hur förhåller sig pedagogerna till de normer som existerar i samhället gällande hur ett barns 

beteende bör vara?  

 

Metod 
Metoden vi valt att tillämpa i undersökningen är kvalitativ intervju. Undersökningen 

genomfördes på sex stycken verksamma pedagoger på tre olika förskolor. Vi redogör även för 

hur vi genomfört undersökningen samt hur vi tagit hänsyn till de etiska principerna vid 

forskning. Ett stycke i metoden behandlar även tillförlitlighet och giltighet följt av ytterligare 

ett stycke där vi redogör för hur vi gick tillväga i vår analys och bearbetning.   

 

Resultat 
I resultatet presenteras de fem centrala teman som framkom ur analysen. Vi har valt att 

benämna dem som: Att vara avvikande där det framkom att det framförallt är fyra beteenden 

som pedagogerna anser avvikande: utåtagerande, svårigheter i det sociala samspelet, 
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koncentrationssvårigheter och trots. Majoriteten av pedagogerna anser dock att beteendet ska 

vara återkommande för att anses avvikande. I temat Att förhålla sig till normen – en ständig 

balansgång framkom det att pedagogerna anser att det är önskvärt att barn har ett bra 

självförtroende, känner trygghet i den egna identiteten samt utvecklas till självständiga 

individer. Dock visar en annan del i temat att pedagogerna anser att barnen inte heller får bli 

för dominanta i barngruppen. Temat Utveckling i förhållande till ålder visar att några av 

pedagogerna anser att det är ett föråldrat tankesätt att sätta barns utveckling i förhållande till 

deras ålder. En annan del visar dock att tankesättet fortfarande existerar hos pedagogerna och 

det är genom fyra aspekter som gör att vi kan utläsa det här: när barn avviker avsevärt från 

den förväntade utvecklingen, när pedagogerna gör skillnad i acceptansen beroende på ålder 

när ett barn uppvisar ett beteende, stora variationer i barnets utveckling inom samma 

åldersgrupp samt föräldrars oro när deras barn inte utvecklas likvärdigt med jämnåriga. I 

temat Barn som går emot strömmen framkom det att det är framförallt i tre situationer som 

pedagogerna anser att barn går emot strömmen och kan bli utmärkande: i gruppaktiviteter, i 

den fria leken samt i förskolans vardagsrutiner. En annan del visar även att pedagogerna anser 

att barnen kan gå emot strömmen genom att ha en negativ inställning till förskolan. Sista 

delen i resultatet Samhället och dess institutioner visar att samtliga pedagoger anser att det 

existerar normer i samhället för hur ett barns beteende bör vara. En del visar att majoriteten av 

pedagogerna anser att normerna blir mer påtagliga i skolan än i förskolan. Två av 

pedagogerna lyfter att ett samarbete mellan förskolan och skolan skulle vara gynnsamt. 

Ytterligare en del visar att några av pedagogerna anser att normerna blir tydliga redan i 

förskolan.    
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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till samtliga pedagoger som deltog i vår undersökning med stor 

entusiasm, utan Er hade vår studie inte blivit möjlig!  

 

Vi vill även tacka vår handledare Peter Erlandson för stort engagemang och konstruktiv kritik 

som fört processen av arbetet framåt! 

 

Ett stort tack även till familj och vänner för ert stöd och er förståelse under såväl 

examensarbetet som under resten av utbildningen! Ni är guld värda!   

 

 

Sofie Stjernström & Michelle Carlsson 
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Inledning 
Vårt samhälle representeras enligt oss av mångfald och differentiering. Vi menar att en rad 

underliggande normer och värderingar präglar samhället, vilket medför att barn som växer 

upp idag har höga krav på sig att leva upp till. Våra erfarenheter säger att det finns ett kraftigt 

begränsat utrymme för olikheter, vilket gör att ett barn som går emot majoriteten lätt 

uppmärksammas av omgivningen och kan pekas ut som avvikande. Barns olikheter, behov 

och förutsättningar är något som speglas tydligt i förskolan. I Läroplanen för förskolan Lpfö-

98 (reviderad 2010) poängteras vikten av en flexibel och anpassad verksamhet som en viktig 

del i arbetet med barn: ”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar.” (s.5). Förskolan ska syfta till att vara en öppen, 

välkomnande och utvecklande verksamhet för samtliga barn oavsett behov och 

förutsättningar.  

  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samt efter att ha läst en inriktning i 

specialpedagogik, har vi tillägnat oss större kunskap på området vilket även medfört ett utökat 

intresse för synen på normalitet hos barn i förskolan. Då pedagoger är en stor del av barns 

vardag i förskolan, spelar det en adekvat roll vilket förhållningssätt de har till normalitet då 

det även är avgörande för hur de bemöter olikheter hos barnen. Pedagoger ska vara goda 

förebilder för barnen, därav anser vi att det är av största vikt att undersöka pedagogernas 

resonemang kring normalitet hos barn i förskolan. Vi har valt att avgränsa 

undersökningsområdet till barns olikheter, utan att beröra diagnostisering.  

 

Vi har även en förhoppning med studien det är att ge pedagoger nya insikter och kunskaper 

kring barns normalitet, vilket vi hoppas kan bidra till en ökad acceptans för barns olikheter.  

 

Syfte 
Utifrån nedanstående frågeställningar är syftet med vår undersökning att undersöka hur ett 

antal pedagoger resonerar kring normalitet hos barn i förskolan.  

 

Frågeställningar  
 

 Finns det beteenden hos barnen som pedagogerna värdesätter högre än andra? 

 Hur resonerar pedagogerna kring bemötandet av barns olikheter?   

 Hur förhåller sig pedagogerna till de normer som existerar i samhället gällande hur ett 

barns beteende bör vara?  

 

Definitioner 
Då syftet med vår undersökning är att undersöka hur ett antal pedagoger resonerar kring barns 

normalitet i förskolan, är Norm och Normalitet begrepp som ständigt blir återkommande och 

som vi därav valt att definiera nedan. Diskurs är även ett begrepp vi valt att ha med i vår 

definition eftersom förskolan enligt oss är en del av samhällets diskurs. Vi har valt att 

använda begreppen Diskurs, Norm och Normalitet i vår studie på följande sätt: 

 

Diskurs: Begreppet får sin betydelse i avsnittet Diskursen i Foucaults teori.  
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Norm: En form av regel för hur människan ska bete sig för inte anses vara avvikande 

(www.ne.se).  

 

Normalitet: En föreställning om hur människan ska agera för att anses som normal 

(www.ne.se).   

 

Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att utgå ifrån och ta stöd i Michel Foucaults teori om normalitet. Vi anser att teorin 

är relevant utifrån vårt syfte och frågeställningar, eftersom den behandlar och problematiserar 

samhällets normalitet i sociala möten samt hur det påverkar deltagarna. Vi har valt att lyfta 

och fokusera på fyra områden som är centrala i Foucaults teori. Avsnittet Diskursen är 

relevant eftersom förskolan enligt oss är en del av de diskurser som är rådande i samhället. 

Dåren och vansinnet anser vi får sin betydelse genom att vissa barn i förskolan blir utpekade 

som avvikare från normen och de här människorna väljer Foucault att benämna som dårar. 

Institutioner är ett avsnitt där Foucault lyfter diverse institutioner som finns representerade i 

samhället och som han menar har en makt att definiera avvikare. Vi anser att avsnittet är 

relevant eftersom förskolan enligt oss är en av de institutioner som innehar en makt över den 

rådande normen samt att definiera avvikarna. I avsnittet Samhället som maktarena lyfter 

Foucault hur människan tvingas ha kunskap att kunna läsa av olika koder i samhället för att 

bli accepterad av omgivningen och anses som normal. De människor som saknar den här 

kunskapen riskerar att bli sedda som avvikare. Vi anser att avsnittet är relevant eftersom 

förskolan är en del av samhället och att barnen enligt oss tvingas göra avvägningar i deras 

beteende för att passa in.    

 

Diskursen 
Varje samhälle representeras av ett antal diskurser där vi människor blir slavar under de 

ordningar som råder (Foucault 1993, s.7). Lindgren (2007) redogör för Foucaults definition av 

begreppet diskurs: ” Enligt Foucault är varje kunskapsobjekt avhängigt diskursen och den 

diskursiva praktiken och därigenom också den sociala verklighet, med sitt flöde av 

maktrelationer, som omsluter och betingar diskursen.” (s.352). Foucault (1993, s.7) menar att 

i samhället där olika typer av diskurser produceras finns det alltid en eller flera som har makt 

och kontroll över vad som är tillåtet. Han nämner utestängningsprinciper där samtliga 

deltagare har en gemensam medvetenhet kring vad som anses vara tabu i olika situationer 

samt vilket beteende som är tillåtet. Lindgren (2007, s.347) redogör för Foucaults teorier där 

han menar att de olika diskurserna skapas genom sociala möten. Foucault (1993, s.8) 

poängterar även att människan blir fångad under diskursen och vill agera och leva på ett visst 

sätt för att inte anses annorlunda. Den diskurs som råder i samhället är något han menar har 

sin utgångspunkt i historien och har projicerats vidare till dagens samhälle (Foucault 1993, 

s.11). Han beskriver vidare tre typer av system som stänger ute avvikare i samhället: ”/…/det 

förbjudna ordet, avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning/…/” (Foucault1993, s.14).  

 

Dåren och vansinnet 
I samtliga samhällen finns det enligt Foucault (2010, s.92) en grupp människor som avviker 

från det normala och benämns som de vansinniga. Det här är något som han menar har sin 

grund i historien. Foucault (1993, s.8) poängterar att det alltid finns någon som anses vara 

”dåren”, som ingen tar på allvar eller lyssnar på och som inte heller blir lika accepterad som 

de övriga i samhället. Persson (2001, ss.36-38) redogör för Foucaults forskning där han lyfter 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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en problematik i samhället. Foucault menar att det finns ett behov hos de som anser sig vara 

normala att särskilja de som anses onormala, samt vilken diskriminering det här medför. 

Samhället har ett behov av att sätta människor i fack för att skapa ordning och struktur då det 

finns ett behov av att ha uppsikt över de som avviker. Persson (2001, s.38) redogör för 

ytterligare en av Foucaults teorier där han poängterar att det finns en galenskap i oss alla 

vilket gör att gränsen blir hårfin för vem som anses galen. Hur väl människan kan anpassa sig 

efter miljö och situation avgör hur tydlig galenskapen bli i sammanhanget.   

 

Institutioner  
Foucault (1993, s.10-11) menar att samhället representeras av ett antal institutioner som 

samtliga ingår i en diskurs, där människan ser på dåren och den vansinnige som annorlunda. 

De exempel på institutioner som han lyfter är läkare, psykoanalytiker och fängelser. Han 

menar att synen på de som avviker ifrån samhällsnormen inte har avtagit, utan snarare 

hanteras på ett annorlunda sätt. Vad som anses vara avvikande är något som ständigt är i 

utveckling och något som de olika institutionerna råder över. Foucault (1993, s.13) menar att 

samhällets institutioner innehar en makt och sanning att genom de så kallade 

utestängningssystemen, identifiera de som avviker. Han drar paralleller till grekernas upptäckt 

av aritmetiken som baseras på att hitta olika typer av likhetsförhållanden. Lindgren (2007, 

s.358) lyfter Foucaults tankar om fängelset som institution. Han menar att fängelset har en 

makt att definiera människor som avvikare genom att de går emot de lagar och förordningar 

som finns i samhället. Foucault poängterar att straffsystemen är en följd av samhällets norm 

och har sin utgångspunkt i det sociologiska, psykologiska, medicinska och psykiatriska . 

Vidare lyfter Foucault (1993, s.13-14) att det finns en grupp människor i samhället som 

innehar en makt och sanning att definiera det normala, där han nämner läkare och 

psykoanalytiker som exempel.  

 

Samhället som maktarena 
Foucault (1993, s.15-16) nämner de kulturella system som samhället skapat, en typ av 

maktdiskurser som människor blir slavar under. Diskurserna som råder i samhället bygger på 

en teori om särskillnad, att uppmärksamma olikheter hos samhällsdeltagarna. Foucault (1993, 

s.17) menar att människan dagligen omges av olika diskurser som utövar makt hur vi bör 

tänka, agera och anpassa oss för att förhindra att bli sedda som avvikare. Foucault (1993) 

menar att normerna varierar beroende på vilken diskurs människan befinner sig i, vilket 

medför att det krävs en medvetenhet att kunna anpassa sig: ” Det är alltid möjligt att man 

råkar säga det sanna i utanförskapets vildmark, men i det sanna är man endast om man lyder 

”diskurspolisens” regler, vilka man måste arkivera på nytt i varje diskurs.” (s.25). Vidare 

redogör Foucault för de underliggande koder i samhället som människan ska ha kunskap att 

läsa av, för att få ingå i de olika diskurserna. Han poängterar att om människan inte har 

förmågan att kunna anpassa sig, finns det en risk att hamna utanför diskursen och bli sedd 

som avvikare (Foucault 1993, s.26). Att tillhöra en diskurs handlar enligt Foucault om en 

gemenskap där det finns en ömsesidighet kring vilka ramar som råder (Foucault 1993, s.30-

31).  

 

Med utgångspunkt i Foucaults teorier kommer vi vidare i arbetet att betrakta normalitet som 

en produkt av samhällets sociala möten, samt något som är föränderligt över tid och kulturellt 

betingat. Medborgarna i samhället är samtliga delaktiga i att såväl bestämma vad som anses 

normalt men är även ”slavar” under normalitetens makt.   
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Bakgrund 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning att presenteras i form av artiklar, avhandlingar 

samt litteratur, som vi anser relevant för vårt valda forskningsområde. Ett stycke innehåller 

även styrdokument där vi valt att lyfta de delar ur Lpfö-98 (reviderad 2010) som har en 

koppling till vår studie. 

 

Avsnittet Normalitet – begreppet ur ett historiskt perspektiv får sin betydelse för vårt syfte 

och vår frågeställning genom att ge en historisk överblick över begreppets utveckling och hur 

det blev till vad det är idag. Samhällets norm och dess avvikare behandlar hur människan 

måste anpassa sig efter samhällets norm för att inte anses avvikande samt att de här normera 

ständigt är i förändring. Avsnittet är relevant enligt oss då vi anser att förskolan är en del av 

samhället och att förskolebarn tvingas ta del av och anpassa sig efter normen för att inte anses 

avvikande. Normalitet och skolan är en del som lyfter hur de ökade krav i skolan medför att 

avvikarna blir synliga i större utsträckning än i förskolan och att det sker en kategorisering av 

barn. Vi anser att avsnittet är relevant eftersom en del av vårt resultat visar åsikterna hos några 

av pedagogerna att det ställs högre krav på barnen i skolan än i förskolan. Avsnittet Att vara 

förskolebarn – en ständig balansgång problematiserar kring hur barn i förskolan behöver ha 

kunskap om hur de ska bete sig och agera för att inte avvika från normen. Vi menar att 

avsnittet är relevant då vårt syfte är att undersöka ett antal pedagogers resonemang kring 

normalitet hos barn i förskolan. Vilket förhållningssätt pedagogerna har till normalitet hos 

barn menar vi är avgörande för hur de bemöter olikheter i barngruppen. Specialpedagogik och 

inkludering lyfter och problematiserar hur samtliga vuxna bör bemöta barns olikheter för att 

förhindra att de blir sedda som avvikare. En inkluderad verksamhet lyfts som en viktig aspekt 

i sammanhanget. Vi anser att avsnittet är relevant då pedagogernas förhållningssätt till barns 

olikheter är avgörande för hur verksamheten bedrivs.      

 

Normalitet – begreppet ur ett historiskt perspektiv 
Sedan 1900-talets början har det börjat talas i en större utsträckning kring barns önskvärda 

beteende och de avvikelser som medföljt. Normalitet har gått från att vara ett medicinskt 

begrepp till att ta större plats på den sociala arenan. Det här har medfört att experter börjat 

intressera sig för att identifiera den normala individen, samt skaffat sig vad som antas vara 

lärdom att kunna upptäcka avvikare från normen (Börjesson & Palmblad 2003, s.19). Turmel 

(1998) lyfter Comte som anses vara en av grundarna till sociologin och även en man som tog 

in begreppet normalitet från den medicinska arenan till den sociala.” /.../he introduced an 

essential tension between two forms of the concept of normalcy: the normal as an average and 

the normal as an ideal of perfection that society tries to reach./.../” (s.666).    

 

Meeuwisse (2007, ss.35-37) redogör för Davis tankar kring normalitetsbegreppet, hur det 

uppstod och blev till vad det är idag. Enligt Davis kunde man börja tala om ett 

normalitetsbegrepp i skiftet 1700 – 1800-tal. Tidigare benämndes det som ett ideal och 

syftade främst till det kroppsliga idealet. Det talades om perfekta mänskliga kroppar och var 

ofta något som återfanns i berättelser och sagor om gudar. Vidare lyfter Davis begreppet 

genomsnittsmänniskan som uppstod av de beräkningar som gjordes på fysiska och psykiska 

egenskaper och därmed skapades en norm för hur genomsnittet av befolkningen skulle vara. 

På mitten på 1800-talet började det talas om avvikare och det handlade främst om människor 

med diverse funktionshinder. Orsaken till de här funktionshindren antogs vara av religiös 

grund och det talades om onda andar och guds straff till människan. Davis redogör även för 

den euginska rörelsen och rasismens etablering i samhället. Det problematiserades kring den 

renodlade rasen och hur man skulle gå tillväga för att eliminera de människor som avvek från 
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normen. År 1921 startades det första institutet för rasbiologi, där det forskades kring raser och 

möjligheter att upptäcka och minska de grupper av människor som avvek från normen och 

ansågs vara en fara för samhället. 

 

Meeuwisse (2007, ss.39-41) lyfter vidare industrialismen och de nya problem som samhället 

stod inför, exempelvis fattigdom, alkoholism och våld i hemmet. Problemen bidrog till ett 

tydligare klassamhälle och det fanns en oro att de som drabbats hårdast av industrialismen 

skulle skapa problem för samhället. Välgörenhetsorganisationer började till följd av det här ett 

arbete att försöka förebygga sociala problem och olika anstalter etablerades, exempelvis 

barnhem, asyler och diverse sjukhus. De politiska partierna började intressera sig för sociala 

frågor och det påbörjades en kartläggning av grupper med sociala problem. Det fanns åsikter 

kring att socialpolitiken bedrev en kategorisering av människor där det urskiljdes olika former 

av sjukdomar, handikapp och andra avvikelser. I takt med att nya avvikelser upptäcktes, 

upprättades nya anstalter för de här människorna och normalitetsbegreppet fick en medicinsk 

innebörd. Tideman et al. (2004, s. 17-18) lyfter ”Inclusion” som är ett internationellt begrepp 

som etablerades under 1900-talet och som innebär att alla oavsett bakgrund och 

förutsättningar ska ha samma rätt att vara inkluderade i en och samma miljö, exempelvis 

skolans institution. Miljön i skolan ska vara utformad på ett sätt som möjliggör att alla barn 

och elever ska kunna vistas och få en god kvalité på sin utbildning. Begreppet har blivit en del 

av styrdokumenten och är idag på 2000-talet ett dokument som poängterar vikten av att det är 

miljön som ska anpassas efter eleverna och inte tvärtom. 

 

Samhällets norm och dess avvikare  
Att vara normal är ett ideal som existerar i samhället som är önskvärt för människan att 

eftersträva. Vilka normer som råder och vad som anses vara normalt, är något som är 

varierande över tid och även något som människan måste anpassa sig efter (Svensson 2007, 

s.17). Medborgare i ett samhälle har sällan en gemensam syn på begreppet normalitet, vad 

som anses normalt i en situation kan vara avvikande i en annan. Det här medför att alla inte är 

normala, utan att det ofta finns avvikare. Avvikelsen sätter ständigt normaliteten på prov då 

de som avviker från normen sticker ut och syns i sammanhanget. Som medborgare i ett 

samhälle blir du en del i en socialiseringsprocess och därmed en del i den rådande norm som 

existerar (Svensson 2007, s.19-20). Svensson (2007, s.20) lyfter Foucaults begrepp för hur 

människor agerar och tänker på ett visst sätt som förväntas av samhället. Han benämner det 

här som ”förtryckets väsen” och lyfter samspelet som en problematisk faktor, då 

socialiseringen gör att människor påverkar varandra. Han menar även att samtliga 

institutioner som finns i samhället medverkar för att upprätthålla normaliteten som råder.  

 

Swärd (2007, s.49) lyfter begreppet outsiders samt att hålla normalitetsdjävulen i schack. Han 

definierar en outsider som en människa som skiljer från samhällets norm genom att ha ett 

beteende som går emot majoriteten och därmed anses avvikande. Han poängterar även att för 

att kunna benämna någon som outsider måste det finnas insiders, människor som anses 

befinna sig inom ramarna för samhällets normer. Han ser en fara i att endast se det negativa 

med de människor som är avvikande och menar att vi måste se dem som medmänniskor som 

delar andra kvaliteter med majoriteten. Han talar om att hålla normalitetsdjävulen i schack 

genom att se samhället i stort istället för att se individen som ett problem gentemot normen. 
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Normalitet och skolan  
Tideman et al. (2004, s.13) lyfter begreppet ”en skola för alla” som sedan början av 1900-talet 

etablerat sig i större utsträckning i svensk skola. Visionen var att skolan skulle vara en plats 

där alla elever oberoende av bakgrund, individuella förutsättningar och prestationsförmåga 

skulle få rätt till undervisning. Även Vehkakoski (2008, s.495) visar i sin forskning att en 

inkluderande verksamhet är det mest optimala för alla barn:  

 
General attitudes towards inclusive education and the 

integration of disabled children into general education 

seem to be positive, in principle, in Europe. Inclusive 

education means that all students, regardless of their 

strengths and weaknesses become a natural part of the 

mainstream school community (Vehkakoski 2008, 

s.495).  

 

Vehkakoski (2008, s.495) anser att barn med funktionshinder gynnas av att vara en del av en 

inkluderad miljö. Tideman et al. (2004, s.13) redogör dock för det faktum att visionen ofta 

tenderar att fallera då skolan inte alltför sällan har ett behov att kategorisera och placera elever 

i diverse fack. Eleverna blir avvikare i förhållande till den förväntning och de krav som skolan 

ställer på varje enskild individ. Författarna menar vidare att människan har ett behov av att 

särskilja och definiera vissa människor och det är något som har sin utgångspunkt i de normer 

som existerar i samhället. Normen för vad som anses vara normalt är något som förändras 

över tid och är beroende av samhällets medborgare och deras värderingar. Skolan är en av de 

platser där samhällsnormen blir tydlig och det är även där som elevernas svårigheter att 

anpassa sig blir synliga (Tideman et al. 2004, s.15-16). Enligt Nilholm (2005) finns det ett 

dilemma i vårt sätt att se på olikheter i skolan. Vi kan välja att se variationen bland eleverna 

som olikheter eller som en tillgång: ”Å ena sidan vill vi att alla ska bedömas utifrån sina 

förutsättningar och inte i jämförelser med andra. Å andra sidan är sådana jämförelser en 

grundläggande del av vår kultur.” (s.134).  

 

Tideman et al. (2004, ss. 18-24) menar att orsaken till elevernas avvikelser inte ligger hos 

individen utan i hur skolans organisation är utformad. De poängterar att skolans bristande 

resurser kan medföra att redan befintliga svårigheter hos eleverna kan generera i allvarligare 

problem, om inte skolans organisation tar hänsyn till elevernas behov. Rosenqvist (2007, 

s.114) är av likvärdig åsikt och lyfter Perssons forskning kring två olika perspektiv att se på 

elevers svårigheter i skolan. Det kategoriska perspektivet innebär att problemen förpassas till 

individen och det sker en form av kategorisering av eleven. I det relationella perspektivet tas 

det hänsyn till bakomliggande orsaker till problemen, exempelvis miljön där eleven vistas 

samt den pedagogiska organiseringen. Emanuelsson och Persson (1996, s.33-34) visar dock i 

sin forskning att endast ett fåtal specialpedagoger ser elevernas svårigheter ur ett relationellt 

perspektiv. I det här fallen såg man till hela elevens situation och inkluderade samtliga 

områden där eleven vistas, som potentiella bidragande faktorer till svårigheterna.  

 

Tideman et al. (2004, s. 27) lyfter vidare politikernas roll i sammanhanget och menar att det är 

för dem enklare att förflytta problemet till individen än att se de brister som existerar på 

organisatorisk nivå. Författarna redogör för den maktförskjutning där skolan gick från att vara 

statlig till kommunal, som medförde en förskjutning av ett stort ansvar för ekonomin. Ett ökat 

ansvar uppkom tillsammans med en ökad frihet för varje skola att anpassa sig efter de 

nedskärningarna skulle genomföras under 1900-talet. Det här medförde även att varje skolas 

ledning fick ett ansvar över att kategorisera och avgöra vilka elever som hade rätt till extra 

stöd. Det ligger därmed i ledningens intresse att se till att de elever som har ett behov av extra 
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stöd ska få det, då resurserna måste fördelas på ett fördelaktigt sätt. Det finns även ett intresse 

att se till att kategoriseringen av avvikare bevaras, då det är ett sätt att få utökade resurser till 

skolan. De som har makten att kategorisera och urskilja elever i skolans institution, är de 

människor som Foucault (1993 i Tideman et al., 2004, s.20-21) väljer att kalla 

”normaliseringsdomare”. Han menar att det är de som avgör vilka som får befinna sig inom 

ramen för vad som anses vara normalt. Även Lundgren (2006, s.182) är av liknande åsikt och 

väljer att definiera skolan som en kategoriseringsarena.   

 

Att vara förskolebarn – en ständig balansgång 
 

Alla barn går i skolan, och mot vår egen tid också i 

förskolan. Detta är platser för prestation på olika sätt. 

Här finns förväntningar och krav på barnen. Vissa saker 

skall man kunna, andra saker skall man förstå. Något 

bör man vara mindre medveten om, och mitt i alltihopa 

skall man bete sig önskvärt (Börjesson & Palmblad 

2003, s.8).  

 

Att vara barn idag kräver en kunskap att kunna läsa av de koder som existerar i samhället. Det 

kan liknas vid en vågskål som väger över för mycket eller för lite åt det ena eller det andra 

hållet och hur väl barnet anpassar sig till den balansgången (Börjesson & Palmblad 2003, ss. 

23-30). Förskolan är en av de institutioner, en maktarena där Markström (2010, s.305) menar 

att barn formas in i en viss norm. Barnen i förskolan förväntas bevara goda relationer till 

pedagoger samt jämnåriga inom institutionen. Att delta i gemensamma aktiviteter och följa 

regler som finns på förskolan är viktigt för barnen som är involverade i sammanhanget. Att gå 

emot den rådande normen bemöts med negativ uppmärksamhet av pedagogerna och 

jämnåriga. Summeringen av det här blir att barnen ständigt måste anpassa sitt beteende. 

Barnen uppmuntras att ta för sig och ta del aktiviteter, samtidigt som det inte är önskvärt att 

de blir för dominanta och tar för stor plats (Markström 2010, s.308). Det här är något som 

även Isaksson (2009, s.71) lyfter i sin avhandling där han menar att det är en balansgång för 

barnen hur de ska bete sig för att inte avvika. Markström (2005, s.207) menar att förskolan är 

en plats där makt och moral konstrueras. Genom de rutiner och regler som existerar i 

verksamheten, anser hon att det skapas en norm som det är önskvärt att barnen ska leva upp 

till. 

 

Markström (2010) lyfter vidare en annan aspekt som anses viktigt inom förskolans institution, 

att samtliga barn ska ha en positiv inställning till förskolan samt till den vardagliga 

verksamheten:  

 
Furthermore, having a positive attitude to preeschool 

seems to be important. Children who show that they are 

happy and like to go to preeschool are seen as 

´good´preeschool children. Likewise, when children 

emotionally show seperation problems, cry or show that 

they don´t want to go to preeschool or take part in the 

acivities it is talked about as a big problem and also in 

terms of maturity (Markström 2010, s. 310).  

 

Som citatet ovan visar blir det synligt att barn som inte trivs i förskolans verksamhet, anses 

vara ett problem (ss.310-312). Utrymmet för de här känslorna är dock begränsade, då 

majoriteten av barnen i dagens samhälle spenderar en stor del av vardagen i förskolan. 
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Institutionen är även till för att inöva barnen för framtida skolgång samt göra dem rustade för 

att kliva ut i samhällslivet som bra medborgare (Markström 2005, s.208).     

 

Markström (2010, ss.310-312) lyfter en del i hennes forskningsresultat som visar att 

pedagogerna i hennes undersökning ser på några av barnens beteenden som motstridiga. 

Beteendena strider inte direkt mot pedagogerna men anses ändå inte önskvärda. Författaren 

menar därmed att barnen tvingas anpassa sitt beteende för att det ska vara accepterat. 

Markström sammanfattar sin artikel med att poängtera att barn i förskolan måste förhålla sig 

till diverse regler som är rådande inom institutionen, visa gott samarbete med pedagogerna, 

kunna anpassa sitt beteende efter situation och sammanhang samt gladeligt delta i 

verksamheten.  

 

Markström (2005, s.210) poängterar att förskolans personal och andra vuxna visar genom sitt 

sätt att tala och agera, vilket beteende som är accepterat. De bidrar därmed till att fastställa 

synen på vad som anses vara normalt. Summeringen av det här blir att samtliga aktörer i 

barnets omgivning är bidragande till skapandet av normen. Markström (2005, s.205) lyfter 

även utvecklingssamtalet som en situation där ramar för normalitet skapas, genom att 

pedagoger och föräldrar vill få en gemensam syn på barnets utvecklingsnivå samt hur de kan 

göra för att hjälpa barnet vidare.    

 

Resultatet av Markströms (2005, s.207-208) studie åskådliggör att ingen av deltagarna 

benämner barn som normala eller onormala, men författaren anser ändå att det finns rådande 

åsikter kring vart barn bör befinna sig i sin utveckling i förhållande till deras ålder. Synen på 

vad som anses vara normalt är något som ständigt förändras och något som barnen måste rätta 

sig efter. Det är önskvärt att barnen ska fungera bra i barngruppen på ett socialt plan samt 

vilja vara en del av förskolans institution. Det är även önskvärt att barnen ska vara 

självständiga individer men dock i vad som anses vara en lagom mängd. Isaksson (2009, s.73) 

tydliggör dock att det finns en fara i att tala om barn i termerna normalt och onormalt då de 

omedvetet kan föras över på barnet och därmed bli en del av barnets identitet.  

 

Specialpedagogik och inkludering 
Emanuelsson (2001, s.123-124) understryker att specialpedagogiska insatser har ökat i 

förskolan, då allt fler barn deltar i verksamheten. Ytterligare en anledning till varför 

specialpedagogiska insatser har ökat, är att förskolan har fått högre krav på sig och fått större 

likheter med skolans organisation. Vidare lyfter Emanuelsson (2001, ss.147-150) att i arbetet 

med specialpedagogik är det av största vikt att samtliga som är involverade i barnets situation 

har en gemensam utgångspunkt på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Det här för 

att kunna bemöta barnets individuella behov. Författaren poängterar vikten av att läroplaner 

tydligt framskriver vad det innebär att erbjuda barn specialpedagogiskt stöd, då det är av 

största vikt att samtliga involverade ska kunna ta ansvar samt kunna bidra till barnets optimala 

utveckling. Isaksson (2009, s.72) är av likvärdig åsikt och poängterar vikten av att 

skolpolitiska dokument och andra offentliga skrifter är tydliga och välformulerade när det 

gäller synen på specialpedagogiska insatser. Han menar att det medför en gemensam syn på 

specialpedagogik, vilket kan reducera risken att en kategorisering av barn sker. Två 

nyckelbegrepp i samband med specialpedagogik som Emanuelsson (2001) lyfter är god 

samverkan samt väl etablerade kunskaper inom det specialpedagogiska fältet för att förhindra 

segregerad verksamhet. ”Ett övergripande syfte skulle kanske kunna uttryckas som, att det 

gäller att sträva efter att göra ”special” så lite speciellt som möjligt/…/ ” (s.149-150). 
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Isaksson (2009, s.81) poängterar vikten av att förskola och skola är goda förebilder i hur en 

integrerad verksamhet bör bedrivas, då det kan medföra en förändrad syn i samhället på barn i 

behov av särskilt stöd. Att segregera barn kan enligt Isaksson (2009, s.79) medföra en risk att 

såväl vuxna som den övriga barngruppen kan se de här individerna som avvikande. Det här 

kan även medföra att barnet självt ser på sig som annorlunda, vilket också kan bidra till en 

negativ utveckling och identitetsprocess. Emanuelsson (2001, s.151) lyfter därav vikten av att 

vuxna ser positivt på barn i behov av särskilt stöd, för att de ska kunna uppnå känslan av att 

de duger och bär på goda kvaliteter.  

 

Styrdokument 
Läroplanen för förskolan Lpfö-98 (reviderad 2010) är utformad efter värdegrund och 

demokrati. Varje pedagog och förskola har ansvar för att det här blir levande och en del av 

barns vardag. Förskolan har en skyldighet att hjälpa barn att stärka sin identitet och vara 

trygga i den (Lpfö-98 reviderad 2010, s.9). Vidare lyfts det i Lpfö-98 (reviderad 2010, s.4) att 

inget barn i förskolan får utsättas för diskriminering. Att varje barn utvecklar empati och 

omtanke för varandra anses viktigt, även respekt och acceptans för skillnader och 

uppfattningar hos individer är något som varje förskola ska arbeta med.  

 

I Lpfö-98 (reviderad 2010, s.5) lyfts vikten av att förskolan ska arbeta för varje barns omsorg 

och välbefinnande samt att deras individuella behov tillgodoses. Till följd av det här 

poängteras det att ingen verksamhet kan utformas på samma sätt, eftersom respekt måste tas 

till de olika förutsättningar och behov som finns representerade i barngruppen. 

Vårdnadshavare ska kunna lämna sina barn i förskolan med samma trygghet och tro på att 

deras barn tas om hand på bästa sätt. Förskolan och föräldrar ska samarbeta för att varje barn 

ska kunna få en optimal utveckling utifrån deras individuella förutsättningar. Under rubriken 

Förskolans uppdrag poängteras att varje förskola ska anpassa verksamheten utefter barnens 

behov. De barn som behöver stöd och hjälp ska erbjudas det med hänsyn till deras 

individuella behov. Vidare framhävs vikten av att varje barn ska känna tilltro till det egna 

självförtroendet samt känna att de är en tillgång i gruppen. I Lpfö-98 (reviderad 2010, s.13) 

poängteras även samarbetet mellan förskolan och skolan som en viktig aspekt för att barnet 

ska få en kontinuitet i sin utveckling.  

 

Metod  
I det här avsnittet kommer vi inledningsvis att presentera vår valda metod, följt av hur vi gått 

tillväga i vårt urval. Därefter redogör vi för hur vi genomfört undersökningen samt hur vi tagit 

hänsyn till de etiska principerna vid forskning. Ett stycke kommer sedan att behandla 

tillförlitlighet och giltighet följt av hur vi gick tillväga när vi gjorde vår analys och 

bearbetning.  

 

Kvalitativ intervju 
Trost (2005, s.13-14) framhäver att det syfte som studien har ska ligga till grund för vilken 

metod som blir aktuell i undersökningen. Då vår avsikt med studien är att undersöka hur 

pedagoger resonerar kring normalitet, blir den kvalitativa intervjun den metod som vi menar 

ger bäst resultat för vår studie. Fejes och Thornberg (2011, s.13) presenterar den kvalitativa 

forskningsmetoden där forskaren samlar in empiriskt material och därefter försöker förstå och 

hitta förklaringar genom analys. Vidare poängterar författarna att det kan uppstå problem i 

den kvalitativa intervjun om inte forskaren har ett reflekterande förhållningssätt, då det finns 
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en risk att svaren i analysen värderas. Vi anser därför att det är av största vikt att vi som 

forskare reflekterar gemensamt genom hela analysen, för att förhindra att värderingar av 

analysen sker.  

 

Den kvalitativa intervjun kan enligt Kihlström (2007a, s.48) liknas vid ett samtal men hon 

menar att det finns en avsevärd skillnad då intervjun i förväg har ett specifikt ändamål. 

Kihlström (2007a, ss.48-51) menar att vid ett förutbestämt syfte är den kvalitativa intervjun 

att föredra. Vidare framhäver författaren att i en intervju är det av största vikt att respondenten 

tillåts leda samtalet samt att forskaren inte hamnar i fallgropen att ställa ledande frågor. 

Författaren menar även att det är viktigt att som forskare vara medveten om sin förförståelse 

då det kan förhindra att ledande frågor ställs. En annan viktig aspekt som Kihlström (2007a, 

ss.48-51) poängterar är att forskaren bör ha i åtanke att frågorna som formuleras bör vara 

öppna frågor. Det ökar chansen att respondenten tillåts berätta i större utsträckning och 

samtidigt reducerar risken för ja- och nej svar. Vi har tagit hänsyn till Kihlströms 

rekommendationer då vi formulerat våra frågor och försökt i så stor utsträckning som möjligt 

att utforma öppna frågor. Vi menar att det här är av största vikt för att kunna få en inblick i 

pedagogers resonemang kring det område vi valt att undersöka.  

 

Strukturen på vår intervju kan liknas vid det Gillham (2008, s.103) benämner som en 

halvstrukturerad intervju. Vad som kännetecknar en halvstrukturerad intervju enligt 

författaren är att samma frågor ställs till samtliga respondenter samt att frågorna genomgår en 

process innan de är färdigställda. Fler kännetecken han nämner är att forskaren använder 

följdfrågor till respondenterna samt att längden på intervjuerna håller likvärdig tidsram. Enligt 

Gillham (2008, s.105) skapar den halvstrukturerade intervjun även möjligheter att upptäcka 

samband och likheter genom en analys. Den intervju som vi kommer att använda i vår studie 

överrensstämmer med det som Gillham beskriver som en halvstrukturerad intervju. 

Sammanfattningsvis menar vi att den kvalitativa intervjun är att föredra i relation till vårt 

valda syfte, då vi vill ta reda på och försöka förstå hur pedagoger resonerar kring barns 

normalitet.  

 

Urval 
Då vårt syfte var att undersöka hur pedagoger resonerade kring normalitet hos barn valde vi 

att intervjua verksamma förskollärare. Två av de förskolor som vi valde att besöka hade vi en 

tidigare etablerad kontakt med, vilket vi såg som en fördel eftersom vi anser att normalitet kan 

vara ett känsligt ämne. En tidigare kontakt ansåg vi kunde medföra att respondenterna skulle 

komma att öppna sig mer och dela med sig av sina åsikter. Den tredje förskolan var ett 

nyöppnat personalkooperativ som vi av en händelse valde att kontakta. 

 

Vi valde att intervjua två förskollärare på respektive förskola. Anledningen till att vi valde 

förskolor i en kommun i västsverige var till stor del ett bekvämlighetsurval (Björkdahl Ordell 

2007, s.86). Vi hade däremot som krav att de skulle vara förskollärare eftersom det är vår 

framtida yrkesroll. Fyra av respondenterna är verksamma på 3-5 års avdelning och två av 

respondenterna är verksamma på 1-5 års avdelning. Vi hade ifrån början planerat att göra åtta 

intervjuer men efter att ha genomfört sex stycken ansåg vi att vi samlat in tillräckligt med data 

för analys. 
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Namn  Examens år  Verksam hur länge 

Sara  2009 3 år  

Sofia  2000 11 år 

Kristin   1992 20 år 

Louise 2009 2 1/2 år  

Anna  1995 12 år 

Hanna  2008 4 år 

 

Genomförande 
Vi började med att kontakta de tänkta förskollärarna som vi önskade skulle delta i 

undersökningen. Därefter bestämde vi tid med respondenterna för intervjuerna och skickade 

ut ett missivbrev (se Bilaga.2). Vid utformningen av intervjufrågorna (se Bilaga.1) var vi båda 

med och resonerade kring vilka frågor som skulle passa utifrån vårt valda syfte.  Kihlström 

(2007b, s.231) menar att det är av största vikt att någon kunnig inom det vetenskapliga 

området, granskar och bedömer intervjufrågorna innan de används på fältet. Innan vi gick ut 

och gjorde våra intervjuer samtalade vi med vår handledare om vilka frågor som var 

relevanta, om de var lättförståliga samt om de var funktionella i förhållande till vårt syfte.  

 

Kihlström (2007a, s.51) poängterar att en intervju ska utföras där det är lugnt och tyst samt att 

ingenting kan störa de medverkande. Innan intervjuerna genomfördes hade vi tagit del av 

Kihlströms råd och därför utfördes samtliga intervjuer på en lugn plats. Vidare framhäver 

Kihlström (2007a, s.51) att en intervju inte ska pågå längre än en timme, då det kan kännas 

tröttsamt och utdraget för de deltagande. Med det här i åtanke planerade vi att våra intervjuer 

inte fick pågå längre än 45 minuter, vilket även blev fallet då samtliga intervjuer varade i 30-

46 minuter. På samtliga intervjuer deltog vi båda, då vi ansåg att det var fördelaktigt med en 

som ställde huvudfrågorna och en som lade mer fokus på följdfrågorna. Anledningen till det 

här var även att vi sedan under analysen skulle få en bredare förståelse för respondenternas 

svar. 

 

Vi försökte under intervjuernas gång inta en så passiv roll som möjligt för att på bästa sätt ge 

respondenterna det utrymme som krävdes för att de skulle kunna delge sina åsikter. Med stöd 

från Kihlström (2007a, s.51) som menar att det är fördelaktigt om intervjun spelas in, spelade 

vi in samtliga intervjuer med våra mobiltelefoner. En positiv konsekvens av inspelningarna, 

var att vi kunde vara självkritiska till vårt tillvägagångssätt under intervjuerna. Under 

intervjuerna var samtliga bekvämt placerade vilket bidrog till att alla såg varandra bra. Det här 

är något som även Kihlström (2007a, s.51) poängterar, att det underlättar intervjun om alla 

inblandade ser varandra och känner sig bekväma.  

 

Forskningsetik 
I Vetenskapsrådet (2002, ss.5-14) kan vi utläsa de fyra krav som gäller vid vetenskaplig 

forskning. Samtliga punkter har tagits hänsyn till under hela studiens gång. 

Informationskravet innebär att det är viktigt att delge de medverkande information som gör att 

de blir införstådda med forskningens syfte. Det här tog vi hänsyn till genom att skicka ut ett 

missivbrev till de som valde att ställa upp på en intervju, där vi delgav information kring 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare ska vara informerade om att 

de när som helst under forskningens gång kan välja att avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet tog vi hänsyn till genom att försäkra respondenterna om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst under undersökningens gång hade möjlighet att avbryta sin 
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medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att det är av största vikt att avidentifiera samtliga 

deltagare i en undersökning då det är viktigt att de förblir anonyma. Det här tog vi hänsyn till 

genom att poängtera för deltagarna att de från början till slut av undersökningen skulle 

komma att förbli avidentifierade. Nyttjandekravet innebär att den information som 

framkommer under forskningen endast får användas för det specifika forskningssyftet. 

Nyttjandekravet tog vi hänsyn till genom att informera om att forskningsresultatet endast 

skulle komma att användas till vårt examensarbete. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 
För att öka tillförlitligheten och giltigheten i vår studie har vi införskaffat oss information och 

tagit hänsyn till aspekter som kan komma att påverka resultatet. Till att börja med skickade vi 

våra intervjufrågor samt hade en diskussion med vår handledare som även kom med förslag 

till förändring och förbättring. Kihlström (2007b, s.231) nämner det här som en viktig faktor i 

utförandet av en studie och menar att det är bra att låta en person som är van inom 

vetenskaplig forskning, ta del av frågorna innan de används i de aktuella intervjuerna. En 

annan faktor som författaren menar ökar tillförlitligheten är att de som intervjuar har tidigare 

erfarenhet av att intervjua (Kihlström 2007b, s. 231). Vår erfarenhet består av att vi tidigare 

under utbildningen fått tillfälle att öva oss på intervju som redskap, vilket gjort att vi blivit 

mer säkra på området. Innan vi gav oss ut och intervjuade diskuterade vi vår förförståelse av 

begreppet normalitet för att bli medvetna om vilka tankar och åsikter vi hade kring 

företeelsen. Det här är något som Kihlström (2007a, s.49) menar minskar risken för att 

feltolka eller vrida respondentens svar i den riktning forskaren själv vill. Hon menar att det är 

viktigt att ha förförståelsen i åtanke under intervjuns gång för att ha en medvetenhet när 

frågorna ställs.  

 

Ytterligare en aspekt som Erlandson
1
 lyfter är att det är viktigt att inte avslöja för mycket 

information om undersökningen när ett eventuellt missivbrev skickas ut, då det kan förstöra 

den data som senare kommer att samlas in. Det här hade vi i åtanke både när vi ringde 

respondenterna och frågade om de ville delta i undersökningen samt när vi skrev vårt 

missivbrev. När intervjuerna sedan ska genomföras menar Kihlström (2007b, s.232) att 

tillförlitligheten ökar om det finns två intervjuare närvarande. Vanligast förekommande är det 

att en leder intervjun och en sitter bredvid och observerar. Men det här är något som varierar 

från intervju till intervju då de som medverkar kan tycka att det känns obehagligt att det finns 

två intervjuare. I vårt fall var det ingen som ifrågasatte att vi var två intervjuare närvarande. 

Anledningen till att vi valde att båda två skulle vara med, var att en skulle kunna leda 

intervjun och den andre skulle ställa eventuella följdfrågor om det fanns ett behov av 

ytterligare förklaring. Det här menar vi även minskade risken att respondenternas svar skulle 

misstolkas. Ytterligare en aspekt som Kihlström (2007b, s.232) lyfter som adekvat i 

sammanhanget är att intervjun spelas in. Hon menar då att allt som sägs kommer med och 

forskaren har i efterhand även möjligheten att upptäcka om några ledande frågor har ställts. 

Hon menar att det finns en risk med att endast anteckna vid en intervju då svaren kan tolkas 

och att det därmed blir det som skrivs ner, istället för det som i själva verket sagts. Vi valde av 

den här anledningen att spela in samtliga intervjuer och transkriberade dem sedan direkt över 

till text. På det här sättet menar vi att inget viktigt utelämnats och vi har även chans att 

upptäcka vår roll som intervjuare i sammanhanget. 

                                                 
1
 Peter Erlandson Universitetslektor Högskolan i Borås. Handledning Examensarbete. Campus Varberg 2012-09-

04. 



19 

 

Analys/Bearbetning 
I anslutning till att vi avslutat en intervju, transkriberade vi den insamlade data genom att 

lyssna på den inspelade intervjun och skrev ner vad som sades. Arbetet fortlöpte tills samtliga 

intervjuer var genomförda och transkriberade i varsitt dokument. Därefter läste vi igenom 

samtliga transkriberingar ett antal gånger och gjorde anteckningar för att bygga upp för en 

analys. Trost (2005, s.129) menar att analysen är till för att forskaren ska kunna se diverse 

mönster i de genomförda intervjuerna. Vi menar att redan vid de första tillfällena som vi läste 

transkriberingarna, antecknade samt diskuterade, fick vi en bild av vilka eventuella teman 

som skulle kunna komma att vara aktuella i ett senare skede. Därefter klippte vi isär varje 

enskilt dokument och placerade samtliga respondenters svar på respektive fråga i olika högar 

för att kunna få en klar överblick över eventuella mönster.  

 

När det här var klart läste vi igenom samtliga högar och fick här idéer till vilka teman som 

skulle kunna vara aktuella. Vi skrev ner de olika förslagen på varsitt papper och lade ut på 

golvet. Därefter läste vi igenom samtliga högar igen och diskuterade vilka uttalanden som 

skulle placeras under vilket tema. Då några av respondenternas svar passade in på fler än ett 

tema, skrev vi på varje ark de temans namn där svaret passade in. Trost (2005, s.133) 

poängterar vikten av att gå igenom materialet ett flertal gånger och att forskaren genom sin 

nyfikenhet, kan finna saker som kan bli ett intressant resultat. Arbetet fortskred genom att vi 

beslutade oss för fyra teman som fick varsin färg. Därefter läste vi igenom allt material 

ytterligare en gång och strök under med respektive färg för de olika temana. Under den här 

processen gjorde vi en ny upptäckt som senare kom att bli ytterligare ett tema. Därefter tog vi 

ett tema i taget och började skriva resultatet, där vi även valde ut vilka citat som skulle vara 

lämpliga för att förtydliga de teman som vi upptäckt under analysen.  

 

Resultat 
Under vår analys har vi kunnat urskilja fem centrala teman, som samtliga har koppling till 

normalitetsbegreppet och kommer nedan att presenteras. De är: Att vara avvikande, Att 

förhålla sig till normen – en ständig balansgång, Utveckling i förhållande till ålder, Barn som 

går emot strömmen samt Samhället och dess institutioner. 

 

Att vara avvikande 
Ett centralt tema som framkom tydligt när respondenterna diskuterade normalitet var att 

majoriteten anser att barnen avviker ifrån förskolans rådande norm, när de visar ett 

utåtagerande beteende. Utöver det utåtagerande beteendet beskriver pedagogerna att det är 

avvikande när barnet saknar kunskap i det sociala samspelet. Pedagogerna beskriver att det 

här medför att barnet intar en roll där aggressiviteten blir verktyget för att ta kontakt med 

barngruppen, vilket i sin tur leder till att de övriga barnen kräver skydd. En pedagog beskriver 

att ett barn blir avvikande om de beter sig annorlunda än vad majoriteten gör. En annan 

pedagog talar i termer av att det saknas barnet något om det inte har förmågan att kunna läsa 

av sociala koder. 

 
Sara: /…/ han var inte han kunde inte samspela 

socialt..han visste liksom inte hur han skulle bete sig 

och det kan väl vara lite avvikande då eller ganska 

mycket. och slogs..man fick skydda dom andra 

barnen..och där.. då tycker jag att man är avvikande..För 

så.. beter man sig liksom inte riktigt.. alltså mängden av 

människor beter sig kan man väl säga.. 
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Anna: /…/ men det är väl när man när dom inte 

fixar..samspelet eh.. utan hela tiden har behov att gå på 

sina kompisar på ett aggressivt sätt.. att dom inte kan 

läsa av situationer.. det är ju nånting som fattas då kan 

jag känna../…/ 

 

En pedagog lyfter även koncentrationssvårigheter som ett sätt att vara avvikande. Hon 

beskriver hur barnet vid olika tillfällen uppvisat olika sorts avvikande beteenden som gjort att 

hon börjat fundera. Om ett barn vid upprepade tillfällen agerat på ett sätt som avviker från 

barnets vanliga beteende, uppstår det fundersamheter hos pedagogen. Pedagogen beskriver 

även att hon vill hitta bakomliggande orsaker till varför barnet uppvisar ett sådant beteende.   

 
Sofia: /…/ han hade ju lite svårt för att koncentrera sig.. 

slogs mycket..alltså det var..man hade ju massa såna 

bitar…som man började fundera över varför eller var 

det kommer ifrån/…/ 

 

Flertalet av pedagogerna anser att beteendet ska vara återkommande för att det ska kunna 

räknas som avvikande och något som blir negativt uppmärksammat. En pedagog ser en fara i 

att benämna ett beteende som avvikande om det endast hänt någon enstaka gång, då det kan 

ha att göra med barnets dagsform. En annan pedagog reagerar när ett barn vid återkommande 

tillfällen går emot hennes tillsägelser och fortsätter sitt beteende. Hon ifrågasätter varför 

barnet inte tar emot hennes tillsägelser samt vad det vill säga med sitt beteende.  

 
Hanna: För det är ju först när det är vid återkommande 

tillfällen som man kan säga att detta är ett beteende hos 

detta barnet annars kan det ju bara vara att är det bara en 

gång /…/ det kan ju bara vara en händelse/…/ 

 
Kristin: /…/bete sig väldigt konstigt flera gånger och 

att det inte riktigt kan ta emot de jag säger till honom att 

han går och putter flera gånger i rad. Varför fortsätter 

han och vad är det han vill?   

 

Det är framförallt fyra beteenden som pedagogerna använder för att beskriva vad det är att 

vara avvikande: utåtagerande, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter 

samt trots. Med ett utåtagerande beteende menar pedagogerna är när barnen slåss och är 

aggressiva mot varandra. Svårigheter i det sociala samspelet är när barnen inte vet hur de ska 

ta kontakt med övrig barngrupp, vilket resulterar i ett aggressivt bemötande. 

Koncentrationssvårigheter är kort sagt när pedagogerna anser att barnen har svårt att 

koncentrera sig. Trots hos barnen beskriver en pedagog är när barnet inte kan ta emot 

tillsägelser från den vuxne. Majoriteten av pedagogerna poängterar avslutningsvis att ett 

beteende måste vara återkommande för att kunna benämnas som avvikande.    
 

Att förhålla sig till normen – en ständig balansgång 
Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna anser att det är önskvärt att barnen ska bli 

självständiga individer i förskolan, att de ska känna tillit till den egna förmågan samt att våga 

delge sin åsikt. En pedagog menar att det är viktigt i hennes yrkesroll att arbeta aktivt för att 

hjälpa barn att stärka sitt självförtroende. En annan pedagog lyfter utöver egenskaperna som 

nämnts ovan, att det även är viktigt att barn känner trygghet i sin identitet.      
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Sara: /…/ att våga göra saker alltså och klara nånting 

alltså puscha på självförtroendet/…/ 

 

Kristin: /…/ sen vill jag ju också uppmärksamma 

självständighet och trygghet och att man vågar vara den 

man är/…/ att våga säga vad man tycker/…/ 

 

Två av pedagogerna anser att det inte är önskvärt att barnen blir för dominanta och tar för stor 

plats på förskolan. En pedagog beskriver att de barn som har en stark tillit till den egna 

förmågan, även behöver ha en kunskap för att kunna känna av situationen och därmed veta 

hur mycket plats som är acceptabelt att ta. Hon menar att samtliga barn i barngruppen ska få 

lika stort utrymme att ta plats och delge sina åsikter, vilket medför att hon behöver hålla 

tillbaka vissa barn för att det här ska bli möjligt. En annan pedagog beskriver att hon värderar 

självförtroende hos barnen, men att hon inte uppskattar när de blir för egocentriska i vissa 

sammanhang. Hon menar att ett sådant beteende medför att den övriga barngruppen inte får 

samma chans att säga sin mening. Hon poängterar att hon som pedagog tydligt bör visa för 

barnen att ett sådant beteende inte är acceptabelt, eftersom hon menar att det kan ske på de 

övriga barnens bekostnad.  

 
Anna: /…/ när dom vågar ta för sig ..eh .. och vill på 

verka eh../…/ men har man barn som är mycket..här 

kommer jag och vill påverka så är det ju lätt att glömma 

bort dom som inte..det är ju en balansgång där att få 

med sig alla eh /…/ barn som alltid syns och hörs måste 

man ju dämpa lite så att dom andra får lyftas ibland /…/ 

 

Hanna: /…/ att eh man till exempel inte att man 

helatiden avbryter någonting eller så eller att man jag 

jag jag jag vill säga men jag vill säg ehm, man får gärna 

säg vad man vill men inte 100 gånger och ingen annan 

kan få säg vad man vill. Och då är det nog ganska 

viktigt att tala om att eh eller ja att man sätter upp hela 

handen/…/för såna beteenden där man stjäl tid ifrån 

andra hela hela hela tiden det är någonting som man 

måste lära sig .  

 

Resultatet visar att pedagogerna anser att det är viktigt att barnen har ett bra självförtroende, 

känner en trygghet i den egna identiteten samt utvecklas till självständiga individer. En del i 

resultatet visar även att pedagogerna menar att det inte är önskvärt att barnen blir för 

dominanta, då de kan ske på den övriga barngruppens bekostnad.   

 

Utveckling i förhållande till ålder  
Ett annat centralt tema i vårt resultat är att majoriteten av pedagogerna menar att det finns en 

koppling mellan barns utveckling och deras ålder, då de problematiserar kring ämnet på olika 

sätt. En pedagog beskriver att det är ett föråldrat tankesätt att sätta barns utveckling i 

förhållande till deras ålder. Hon lyfter att när hon utbildade sig till förskollärare för många år 

sedan, var det här tankesättet något som existerade i en större utsträckning. En annan pedagog 

beskriver även att hon anser att tankesättet om barns utveckling i förhållande till ålder 

förekom mer förr. Hon väljer använda begreppet stadietänk och poängterar att hon 

personligen inte har det tankesättet längre.  

 
Kristin: Det för jätte länge sedan så var det väldigt 

mycket mer så att när man är ett år så klarar man det 

och när man är två så klarar man det/…/ När jag gick ut 
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som förskollärare för jätte länge sedan så var det ju 

vanligt att man tittade på ålder och hur ett barn ska vara 

/…/ 

 

Hanna: Ja men det var ju förr som man tänkte så med 

dom här stadietänken som fanns mer. Ehh nej jag vet 

inte jag tänker nog inte så längre/…/ 

 

Tre av pedagogerna beskriver på olika sätt att det fortfarande existerar en koppling mellan 

barns utveckling och ålder. En pedagog berättar att hon mot sin vilja fortfarande drar 

paralleller mellan barns utveckling och deras ålder. Hon beskriver att hon har en 

bakomliggande bild av hur barn förväntas utvecklas. Hon menar att det uppstår 

fundersamheter hos henne om ett barn avviker avsevärt ifrån den bilden hon har kring barns 

utveckling.  Hon poängterar att hon anser att varje barn har sin egen utveckling och att barn 

aldrig bör jämföras med varandra, men att det ändå blir så i många fall. En pedagog beskriver 

i sin tur att hon gör en skillnad i acceptansen, beroende på i vilken ålder ett barn är när det 

uppvisar ett visst sorts beteende. Hon beskriver att hon har en större förståelse för barn som 

puttas när de är små, men menar däremot att det uppstår fundersamheter om ett femårigt barn 

skulle uppvisa samma beteende. En annan pedagog beskriver att en oro uppstår hos henne om 

det skulle vara stor skillnad i utvecklingen på barn i samma åldersgrupp. Hon nämner att vid 

de tillfällen där skillnaderna blir påtagliga, anser hon att det är viktigt att vara uppmärksam 

för att kunna ta till eventuella åtgärder. Hon poängterar även att det finns individuella 

skillnader hos barn och att hon anser att barn ska tillåtas ha sin individuella utveckling.  

 
Sofia: Ja…vi har ju det lite bakom fast man helst inte 

vill.. men ändå börjar man fundera när det är..det inte 

riktigt är…så att man tycker att okej är man fyra år så 

kanske man borde ha börjat prata till exempel…att man 

ändå har lite med sig/…/ Alltså..normer.. det finns det 

säkert..men sen e.. jag personligen tycker ju inte att det 

är superbra att det liksom finns att såhär ska man ha 

kommit när man är två år och såhär ska man när man är 

tre år..alltså..men det..det finns det ju.. man ska ju aldrig 

jämföra. Varje barn har ju sitt eget..men.. det gör man 

ju..alltså fast man inte vill då kanske… 

 

Kristin: /…/ Ja och sen är det ju lite i vad de är för 

någon ålder är det ett stort barn eller ett pyttelitet barn. 

Så tänker man ju olika kring det också./…/ att det finns 

en större acceptans gentemot de yngre barnen, just nu 

tycker han att det är så spännande att puttas hela hela 

tiden. Ehm då är man kanske ganska liten men om man 

gör det när man är fem sex då undrar man ju kanske lite 

vart skenar det här iväg?/…/ 

 

Louise: Ja, det är klart att lite grann tittar man väl på 

men det är ju i så fall om man känner att man.. om man 

behöver lägga mer.. alltså om man känner att ett barn 

kanske inte..alltså om det är stor skillnad på samma 

ålder att man märker..att man är orolig att det är 

nånting.. att man mer.. då eh..tar tag i det och kollar upp 

å går vidare.. men sen tycker jag att barn kan va väldigt 

olika också alltså.. väldigt olika och att man inte bryr sig 

så mycket om det utan barnen utvecklas ju olika, så är 

det ju.. 
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En pedagog lyfter den oro som hon menar kan uppstå hos föräldrar när de jämför sina barn 

med andra barn. Hon beskriver hur föräldrar ibland ifrågasätter varför deras barn inte följer 

samma utvecklingskurva som andra barn. Pedagogen menar att det finns en bild av hur ett 

barn förväntas utvecklas.   
 

Sofia: /…/ det kan man ju upptäcka när man har ett 

samtal att nån förälder säger så att aa men..den är ju lika 

gammal och den kan ju det..varför kan inte mitt barn 

det..eller liksom sådär..sånna grejer kommer ju upp..jo 

men det finns nog överallt..oskrivet. men det finns../…/ 

 

En del i resultatet visar att pedagogerna anser att det är föråldrat att jämföra barns utveckling i 

förhållande till deras ålder.  En annan del illustrerar dock att pedagogerna på olika sätt menar 

att tankesättet fortfarande existerar. Det är framförallt fyra aspekter som framkommer i citaten 

som gör att vi kan utläsa att pedagoger fortfarande anser att det finns en koppling mellan 

barns utveckling och deras ålder. De är: en avsevärd avvikelse från den förväntade 

utvecklingen, en skillnad i acceptansen beroende på i vilken ålder ett beteende uppvisas, stora 

variationer på utveckling inom samma åldersgrupp samt föräldrars oro då barnet inte 

utvecklas likvärdigt med jämnåriga. 
  

Barn som går emot strömmen 
Resultatet visar att flertalet av pedagogerna menar att barn som går emot majoriteten av 

barngruppen på olika sätt kan bli uppmärksammade. Deras åsikter skiljer sig dock åt när det 

kommer till i vilka situationer som det här blir tydligt. En pedagog lyfter att det finns barn 

som enligt henne vid upprepade tillfällen inte klarar av en gruppaktivitet, där barnen tillåts 

inflytande och delaktighet. Hon beskriver att det här resulterar i ett beteende hos de här 

barnen som blir negativt uppmärksammade av omgivningen. En annan pedagog lyfter att hon 

anser att det är i barns fria lek och samspel som det kan bli tydligt att ett barn utmärker sig. 

Hon beskriver att hon uppmärksammar de barn som enligt henne inte har förmågan att kunna 

komma igång med någon varaktig lek. Samma pedagog nämner även förskolans 

vardagsrutiner som en aspekt där hon anser att barn kan bli uppmärksammade som 

utmärkande. Hon beskriver att hon reagerar över de barn som enligt henne inte har förmågan 

att förstå de rutiner som händer under en dag i förskolan. Hon menar att det uppstår 

fundersamheter hos henne när vissa barn går emot majoriteten av barngruppen i de 

kontinuerliga rutinerna och gör något helt annat. Hon poängterar att samtliga barn inte 

behöver bete sig på ett likvärdigt sätt och menar att det finns individuella olikheter hos 

barnen. Men hon anser ändå att barnen bör ha en förståelse för de ramar och regler som 

existerar på förskolan. Hon poängterar även att de barn som inte följer gruppen, säkerligen 

inte gör det för att vara olydiga utan snarare för att de inte har förmågan att anamma de rutiner 

som finns.     

 
Anna: Nej men det är väl det när man i..kanske i grupp 

då försöker å skapa en delaktighet där barnen ändå har 

inflytande att det är alltid…eller ofta..kanske är samma 

barn som är.. som inte ja..fixar en sån situation eh..som 

alltid får den rollen i olika smågrupperingar eller som 

slåss mot den som sitter i jämte.. som inte kan..här är 

din plats utan alltid är..eller oftast är på nån annan/…/  
 

Louise: /…/ jag tittar väldigt mycket på hur dom leker, 

hur dom samspelar och hur dom…ibland kanske man 

märker att ett barn inte kan..alltså inte kan hitta ro 
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nånstans.. alltså inte kan leka..på nåt sätt med nånting 

och då…det är ju ofta i leken som jag tycker man 

ser..man upptäcker det liksom/…/ 

 
Louise: Jo men jag tänker mer sådär att.. om man till 

exempel har varit ute och lekt och så ska man in och äta 

och så är det ju oftast att barn förstår att nu har vi varit 

ute och nu ska vi gå in, ta av oss kläderna och sätta sig 

och äta men om..men om man aldrig.. alltså det är ändå 

lite rutiner som händer under en dag och jag tänker mer 

om man inte.. liksom om man aldrig lär sig följa 

dom..om man aldrig liksom förstår att…ja men om man 

får jaga ett barn varje gång man ska gå in för att det 

liksom inte..att man inte följer med gruppen på nåt vis..  

att man…man behöver inte vara likadan men att 

man..okej men nu sitter alla ner i ringen då kanske jag 

också ska sitta där utan då kanske springer och gör nåt 

helt annat och inte…att man inte förstår att den ens 

finns..det kanske inte är det att man gör det för att 

liksom..att man inte vill eller för att man vill jävlas eller 

vad som helst utan att man inte förstår..att man inte kan 

följa liksom instruktioner och så..sen är det ju.. varierar 

det ju jätte mycket…en del går och sätter sig med en 

gång, en del har ju sina grejer som de måste göra men 

dom förstår ju ändå att det är där jag ska hamna 

tillslut..men att man inte alls..om man är helt..men ja nu 

ska vi gå ut och klä på oss och om man gör nåt helt 

annat för att man inte förstår…då..reagerar jag. 

 

Två av pedagogerna nämner på olika sätt den grupp av barn som inte har en positiv inställning 

till förskolans verksamhet. En pedagog beskriver att hon reagerar över de barn som inte finner 

ro på förskolan, utan ofta visar en nedstämdhet. Hon menar att förskolan ska syfta till att vara 

en plats där barn känner glädje och trivs. Pedagogen nämner också att hon har en bild av en 

förväntad inställning som barn bör ha till förskolan, en bild där barnet gladeligen deltar i 

verksamheten och i de aktiviteter som ingår. Hon berättar att det uppstår en reaktion hos 

henne när hon möter barn som inte är positivt inställsamma till förskolans verksamhet och 

ifrågasätter anledningen till varför vissa barn har den inställningen.  En annan pedagog lyfter 

de barn som inte deltar i det sociala samspelet vid utevistelse samt är tystlåtna. Hon 

spekulerar kring att de här barnen helt enkelt inte har lusten att delta i ett samspel ute på 

gården. 
 

Hanna: /…/ det är ju sånna barn som är otroligt ledsna 

och rädda till exempel som aldrig verkar börjar trivas på 

förskolan ehm varför är det så varför, förskolan är ju en 

sån lustfylld plats men ska det ju vara men det är kanske 

inte det för alla och då börjar man ju fundera direkt/…/ 

barn ska ju vara på ett visst sätt och dom ska ju älska 

och leka och alla ska gilla och JA det hittar vi på! JA det 

gör vi! Och så men dom barnen som säger nej jag vill 

inte och vill aldrig kanske inte ingå i en aktivitet eller så 

kan man ju börja fundera. På varför är det såhär. 

 
Sofia: /…/ det har ju varit att det vart barn som kanske 

har gått själva mycket ute på gården eller är väldigt 

tysta..dom kanske inte riktigt vill/…/ 
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Det är framförallt i tre situationer som pedagogerna anser att barnen går emot strömmen och 

därmed kan bli utmärkande på olika sätt: I gruppaktiviteter, i den fria leken samt i förskolans 

vardagsrutiner. En annan del i resultatet lyfter även några av pedagogernas åsikter att det finns 

barn som genom att ha en negativ inställning till förskolan går emot strömmen enligt 

pedagogerna.  
     

Samhället och dess institutioner 
Resultatet visar att samtliga pedagoger anser att det existerar normer i samhället för barns 

beteende. Pedagogerna beskriver i sina uttalanden olika situationer där de anser att normerna 

blivit synliga. En pedagog beskriver en sarkastisk bild av hur hon ser på de normer som 

existerar i samhället för hur ett barn ska vara. Hon menar att samhället föredrar barn som är 

lydiga och inte gör för stort väsen av sig. En pedagog menar att normerna i samhället 

exempelvis blir tydliga genom att hon anser att människan bör ha förmågan att anpassa 

beteendet för att få tillhörighet i en grupp. En annan pedagog lyfter barnavårdscentralens sätt 

att arbeta med barn. Hon menar att ett föråldrat sätt att se på barn fortfarande lever kvar i 

barnavårdscentralens arbetssätt, då hon beskriver att de fortfarande utför diverse tester på 

barnen. Hon nämner exempelvis att barnen ska kunna gå balansgång samt träna finmotoriken 

genom att klippa olika former.    

 
Sara: Normer alltså samhället tycker väl att omen det är 

väl bra om barnet är snällt och tyst och gör som man 

säger/…/ ett barn som är stökigt tycker samhället är lite  

jobbigt/…/ 

 

Hanna: /…/ det är ju ett normsamhälle vi lever i så det 

är klart att det finns normer/…/ man ska [ha] ett visst 

beteende för att tillhöra. Nån speciell grupp/…/  

 

Anna: /…/ barnavårdscentralen har ju länge varit 

inkörda på att barn ska klara av vissa saker..att vi 

upplever det fortfarande att man ska kunna klippa en 

cirkel.. man ska gå på ett streck och gå rakt/…/ 

 

Majoriteten av pedagogerna menar att normerna blir mer påtagliga i skolans institution än i 

förskolans. Flera av pedagogerna beskriver även förskolan som en plats där barnen i större 

utsträckning tillåts vara sig själva. En av pedagogerna menar att barn blir utmärkande i skolan 

om de inte har förmågan att leva upp till de krav och förväntningar som ställs. Hon framhäver 

skillnaden mellan förskolan och skolan och menar att betygssystemet som finns i skolan 

bidrar till en kategorisering av barn. Hon poängterar att det här inte sker i samma utsträckning 

i förskolans verksamhet. En annan pedagog beskriver förskolan som en plats med stort 

utrymme för olikheter och för möjligheten att vara sig själv. Hon menar att förskolan delger 

barnen en frihet att leva ut sin personlighet.   

 
Sofia: i skolan har dom ju ännu mer bedömning, alltså 

det är ju verkligen bedömnings...eh..vad man ska ha 

klarat av och vad man..hur långt man ska ha kommit 

men så är det inte så mycket här [ i förskolan] …i 

skolan är det nog mer att man blir satt i fack eller vad 

man ska säga…/…/ 

 

Louise: /…/ Att man på förskolan mer kan vara den 

man är..eh alltså på nåt sätt att det är lite friare att man 

kanske har mer..kanske större möjlighet att vara den 

man är/…/ 
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Gemensamt för två av pedagogerna är att de anser att ett samarbete mellan förskolan och 

skolan i större utsträckning hade varit att föredra. En pedagog beskriver att förskolan kommit 

längre i sin utveckling än vad skolan gjort när det gäller att anpassa verksamheten efter barns 

olikheter. Hon menar därför att det skulle gynna båda verksamheterna att samarbeta och 

utbyta tankar och idéer med varandra. En annan pedagog beskriver även hon att förskolan är 

en plats där olikheter tillåts i större utsträckning än i skolan. Hon poängterar att hon föredrar 

förskolans arbetssätt och anser att skolan borde anamma det. Hon menar att förskolans 

arbetssätt borde vara en del av barns vardag även i skolan, då hon anser att det är synd att 

arbetssättet upphör när de börjar i skolan.  

 
Kristin: /…/ pratar man skit lite om skolan här..jag tror 

att dom kanske inte har kommit riktigt så långt som vi [i 

förskolan] gjort i den i det tankesättet. Och det är väl 

därför vi skulle ha haft mer samarbete med skolan. För 

att vi skulle kunna ge varandra mer. 

 

Hanna: /…/ förskolan är nog mer tillåtande ehm men i 

skolan så är det en tuffare värld tror jag/…/vad synd det 

är att inte förskola och skola kan samarbeta mer så att 

den kulturen som finns i förskolan kan följa med att den 

inte bara klipps när de börjar i skolan/…/ 

 

Två av pedagogerna menar att normerna blir synliga redan i förskolan . En pedagog 

framhäver att trots att det finns ett flertal olika personligheter representerade i en barngrupp, 

finns det ändå rutiner och ramar som barnen måste rätta sig efter. För att verksamheten ska 

kunna fungera menar hon att det krävs att samtliga barn i barngruppen anpassar sig efter de 

här rutinerna. En annan pedagog beskriver att barnen själva kan känna av normen tidigt. Hon 

menar att de genom samspel får en uppfattning av hur det är tillåtet att vara.     

 
Louise: /…/ alltså på en förskola..det är ju många olika 

individer men man måste ju ändå förhålla sig inom vissa 

regler och ramar liksom/…/ 

 

Anna: /…/ så ser man ju det redan på dom små att det 

är nånting där som inte är acceptabelt. Men det är på 

olika sätt men jag tror att det är eh..ja att dom vet tidigt 

hur dom ska..i vilket form dom ska stöpas om man säger  

så../…/ 

 

Resultatet visar att samtliga av pedagogerna menar att det existerar normer i samhället för hur 

ett barn ska vara. En del av resultatet visar även att majoriteten anser att normerna blir 

tydligare i skolan än i förskolan.  Två av pedagogerna poängterar även att ett samarbete 

mellan förskola och skola skulle vara gynnsamt. Ytterligare en del av resultatet visar att några 

av pedagogerna anser att normen blir tydlig redan i förskolan.  

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen av resultatet att varje tema har en stark koppling till 

normalitetsbegreppet på olika sätt. Temat Att vara avvikande har sin koppling genom att 

pedagogerna diskuterar hur barns beteende ses som avvikande från normen när de är 

utåtagerande, har svårigheter i det sociala samspelet, har koncentrationssvårigheter samt visar 

trots.  Avsnittet Att förhålla sig till normen – en ständig balansgång belyser och 

problematiserar den ständiga anpassning som barn tvingas göra för att inte falla utanför 

normen. Utveckling i förhållande till ålder är den del av resultatet som har en koppling till 

normalitet genom att lyfta det föråldrade tankesättet kring barns utveckling. Temat Barn som 



27 

 

går emot strömmen, diskuterar de barn som i olika situationer avviker ifrån förskolans norm. 

Sista delen i resultatet Samhället och dess institutioner har sin koppling till 

normalitetsbegreppet genom att belysa hur normen blir tydlig i de olika institutionerna som 

finns representerade i samhället.   

 

Diskussion 
Nedan för vi en diskussion kring vårt resultat där vi återkopplar till tidigare forskning, vår 

teoretiska utgångspunkt samt till våra egna synpunkter. Resultatdiskussionen följs av en 

metoddiskussion med för- och nackdelar kring den metod vi använt oss av i undersökningen. 

Ett avsnitt kommer sedan behandla de didaktiska konsekvenserna följt av ett avsnitt där vi ger 

förslag till fortsatt forskning inom området.   

 

Resultatdiskussion 
Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att samtliga pedagoger anser att det finns normer i samhället 

för hur ett barn ska vara. Pedagogerna menar att normerna varierar beroende på vilken 

institution barnen är delaktiga i. En av pedagogerna i studien menar att vi lever i ett, vad hon 

benämner normsamhälle. Enligt Börjesson och Palmblad (2003, s.19) har 

normalitetsbegreppet gått från att vara ett medicinskt begrepp till att ta större plats i det övriga 

samhället. Det här bekräftar vår studie då pedagogerna beskriver barnavårdscentralens (BVC) 

föråldrade syn på barns utveckling. Det här är även något som pedagogerna anser stärks i 

mötet med föräldrarna, då de har ett stort förtroende för de medicinska institutionernas 

expertis. Vi menar att det här kan liknas vid vad Foucault (1993, s.10-11) talar om när han 

menar att institutionerna är bärare av en stor makt över vad som anses vara den absoluta 

sanningen. Vi spekulerar kring att det finns ett samband med föräldrarnas tillit till BVC, då de 

uttrycker en oro om deras barn inte lever upp till de krav som ställs under BVC:s kontroller. 

Vi menar därför att BVC är en av de institutioner som Foucault beskriver har den makt att 

definiera vad som anses normalt respektive avvikande.  

 

Svensson (2007, s.17) menar att normen för vad som anses normalt är något som varierar 

beroende på vilken diskurs i samhället som människan är deltagare i. Pedagogerna i vår studie 

lyfter skolan som en plats där kraven ökar och där normen blir allt tydligare. Tideman et al. 

(2004, s.15-16) bekräftar de här åsikterna och menar att skolan är en institution där samhällets 

normer blir tydliga och där barn blir utpekade som avvikare om de inte lever upp till de krav 

som ställs på dem. Vi är av enig åsikt och vill tillägga att det kan bli en stor omställning för 

barnen när de ska lämna förskolan och börja i skolan. Vi menar att de barn som har specifika 

behov som gör att de behöver en tillåtande verksamhet, får det tuffare när de möter skolans 

organisation. Tideman et al. (2004, ss.18-24) bekräftar det här och menar att barnens 

avvikelser inte ligger på individnivå, utan har att göra med skolans organisation och dess 

utformning. Författarna lyfter vidare ”en skola för alla” men poängterar dock att skolan inte 

alltid lever upp till den visionen, då det finns ett behov av att kategorisera och placera barn i 

diverse fack (Tideman et al. 2004, s.13). Även Vehkakoski (2008, s.495) lyfter en 

inkluderande verksamhet som det mest gynnsamma för samtliga barn oavsett individuella 

behov. 

 

I Läroplanen för förskolan Lpfö-98 (reviderad 2010, s.13) lyfts vikten av ett samarbete mellan 

förskolan och skolan, då det på sikt ska syfta till att gynna barnets fortsatta utveckling. 

Majoriteten av pedagogerna i vår studie anser att det här målet inte uppfylls, då de hade 

önskat ett samarbete i större utsträckning samt en större förståelse för respektive verksamhet. 
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Majoriteten av pedagogerna menar även att förskolan är en plats där barnen tillåts att 

utvecklas utifrån deras individuella behov. De menar att skolan ställer högre krav på barnen 

samt att det är en plats där barnen kan bli placerade i fack. Det här benämner Foucault (1993, 

s.13) som ett utestängningssystem, där man vill peka ut de som är avvikande i de olika 

institutionerna. Vi kan därmed dra slutsatsen att majoriteten av pedagogerna anser att 

förskolan har kommit längre i sitt tankesätt än vad skolan har gjort. Några av pedagogerna 

anser även att skolan borde ta efter förskolans verksamhet mer. Vi är eniga med pedagogerna 

och menar att barnen hade gynnats av att skolan likt förskolan, hade anpassat pedagogiken 

utefter varje enskilt barn och dess förutsättningar. På längre sikt anser vi att det här kan vidga 

samhällets syn på hur ett barn tillåts vara samt reducera de fasta ramar som existerar.  

 

Av det här drar vi slutsatsen att förskolan ska syfta till att vara en tillåtande plats, där olikheter 

ses som en tillgång. Däremot visar en del av vår studie att det fortfarande existerar normer i 

förskolan som barnen måste förhålla sig till. Markström (2010, s.305) visar liknande resultat 

och menar att även förskolan är en maktarena som är bidragande till att fastställa den norm 

som barn tvingas anpassa sig till. Hon framhäver att förskolan är en plats där makt och moral 

konstrueras genom de rutiner och regler som existerar i verksamheten. Vidare lyfter hon att de 

vuxna som ingår i barnets vardag bidrar till skapandet av normen, genom sitt sätt att tala och 

agera (Markström 2005, s.210). Med det här i åtanke menar vi att det är av största vikt att vara 

en god förebild för barnen och visa att samtliga personligheter är tillåtna, samt att det inte 

finns något som är mer eller mindre normalt. På sikt menar vi att det ska ge dem verktyg för 

att senare kunna möta samhällets normer med ett kritiskt förhållningssätt. Dock vill vi 

poängtera att det här är något som förskolan inte kan förändra på egen hand. Det är något som 

skolans institution och övriga samhället behöver ändra sin syn på.  

 

Börjesson och Palmblad (2003, ss.23-30) menar att barn måste ha en viss kunskap om de 

sociala koder som existerar i samhället, för att bli accepterade av omgivningen. De menar att 

barn måste kunna anpassa sitt sätt att vara och agera för att inte falla utanför ramarna. Även 

Foucault (1993, s.26) poängterar det här och menar att människan behöver ha en förmåga att 

kunna läsa av koder och anpassa sig för att undvika att bli sedd som avvikare. Våra 

erfarenheter och en stor del av vårt resultat, visar att en sådan balansgång även existerar i 

förskolan. Pedagogerna uttrycker att det är önskvärt att barnen har ett bra självförtroende och 

en förmåga att våga göra sin åsikt hörd. Samtidigt kan vi utläsa en problematik i deras 

uttalanden eftersom barnen inte heller får synas och höras i för stor utsträckning. Vårt resultat 

liknar Markströms (2010, ss.305-308) som menar att förskolan är en maktarena där barnen 

förväntas leva upp till en viss norm. Barnen förväntas delta i aktiviteter, men får inte heller bli 

för dominanta och ta för stor plats. Hon lyfter vidare att barn bör ha kunskap om vilka regler 

som gäller i olika situationer på förskolan. Om ett barn går emot de här reglerna, kan de enligt 

Markström bli uppmärksammade på ett negativt sätt. Det här är även något som Isaksson 

(2009, s.71) lyfter då han menar att barn går en ständig balansgång för att inte riskera att 

avvika från normen.    

 

Markström (2005, s.210) menar att samtliga vuxna i barnets omgivning visar genom sitt sätt 

att tala och agera, vilka beteenden som är mer och mindre önskvärda. Det här menar 

författaren gör dem delaktiga i att skapa och behålla synen på vad som anses vara normalt. 

Här kan vi dra paralleller till det som Foucault (1993, s.7) problematiserar kring i sina teorier. 

Han menar att i varje diskurs finns det en eller flera som har makten att avgöra vad som är 

acceptabelt och inte. Vi menar därför att det är av största vikt att pedagoger har ett medvetet 

förhållningssätt kring normalitetsbegreppet, för att undvika risken att undermedvetet 

kategorisera vilka beteenden som är tillåtna. Pedagogerna i vårt resultat beskriver konkret hur 
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de går tillväga i de situationer där barn ”tar för sig för mycket”. Några av pedagogerna menar 

att de måste dämpa barnen och en pedagog uttrycker även att hon sätter upp hela handen om 

ett barn tar för stor plats. Vi ser en problematik i det här, eftersom det kan bidra till att 

fastställa de normer som existerar i förskolan. Genom att pedagogerna ger tillsägelser till de 

barn som anses ta för stor plats, visar de inför de övriga barnen vilka beteenden som är mer 

och mindre önskvärda. Konsekvenserna av det menar vi blir det som Markström (2010, 

ss.310-312) lyfter, att barn tvingas känna av vilket beteende som är önskvärt beroende på i 

vilken situation de befinner sig i. Vi har liknande erfarenheter att barn ofta har ett behov av att 

vara pedagogerna till lags. Vi menar även att de har ett behov att befinna sig inom ramarna för 

vad som är accepterat, då inget barn vill bli sedd som avvikare. Svensson (2007, s.17) 

bekräftar våra erfarenheter då hon beskriver normalitet som ett samhällsideal som människor 

vill eftersträva.  Foucault (1993, s.8) beskriver det här som ett dilemma då han menar att 

människor blir slavar under diverse diskurser, eftersom de har ett starkt behov av att anpassa 

sig för att inte bli sedda som avvikare.  

 

Pedagogerna beskriver att det finns flera olika individer representerade i en barngrupp, vilket 

vi menar bidrar till en mångfald av olika beteenden. Pedagogerna lyfter exempelvis de barn 

som har ett bra självförtroende och en drivkraft att göra sin åsikt hörd, samt de barn som är 

tillbakadragna och tenderar att hamna i skymundan. Vi menar att det finns en problematik i att 

särskilja barn efter deras beteende, då det kan bidra till en kategorisering av barnen beroende 

på vilket beteende de har. Vi vill poängtera att det istället kan handla om ett barns 

personlighet och sätt att vara som individ. För att återkoppla till de barn som pedagogerna 

anser måste dämpas, vill vi understryka att det kan röra sig om att barnet har ett bra 

självförtroende samt känner trygghet i sig själv på förskolan. Det här är även något som vi 

menar syns tydligt bland oss vuxna när vi ingår i en viss diskurs, att några tar större utrymme 

än andra. I Lpfö-98 (reviderad 2010, s.9) lyfts vikten av att förskolan ska sträva efter att varje 

barn får chans att utveckla sin identitet samt känna en trygghet i den. Med det här i åtanke 

anser vi att det är viktigt att lyfta varje specifik personlighet som något positivt och inte något 

som bör dämpas, då vi menar att ett sådant förhållningssätt kan göra barnen till avvikare. 

Förslagsvis menar vi om pedagoger är medvetna om att det finns starka personligheter i 

barngruppen, bör det tas hänsyn till genom att verksamheten utformas därefter. Det här menar 

vi kan reducera att barn blir kategoriserade som avvikare.  

 

En annan del i vårt resultat belyser de barn som på olika sätt går emot förskolans ström. En 

del av den här gruppen är de barn som inte alltid har en positiv inställning till förskolan och 

dess verksamhet enligt pedagogerna. En av pedagogerna ifrågasätter varför barn inte tillåts att 

vara negativt inställsamma till förskolan. Hon menar att anledningen till det här kan vara att 

majoriteten av barnen är glada och positiva när de vistas på förskolan, vilket medför att de 

barn som visar motsatsen och inte följer strömmen kan bli avvikande. Det här är något som 

även blir synligt i Markströms (2010, s.310) forskning. Hon problematiserar kring den här 

gruppen av barn som går emot normen att gladeligen vilja delta i förskolans institution. Hon 

menar att det talas om de här barnen i termer av att vara ett problem för verksamheten och 

något som blir avvikande från normen. Foucault (1993, s.10-11) menar att varje enskild 

institution har makten att bestämma över vem som är normal och vem som är avvikande. 

Markström (2005, s. 208) lyfter vidare att det finns ett reducerat utrymme för att ha 

motstridiga känslor till förskolans verksamhet, då den är en stor del av barnens vardag. 

Förskolan ska enligt Markström även förbereda barnen för framtida skolgång samt rusta dem 

att bli goda samhällsmedborgare. Det här dilemmat är något som är nytt för oss, då vi aldrig 

tidigare har funderat över här barnen. Vi har likt pedagogen i vår studie glömt bort att det kan 

finnas barn som inte vill komma till förskolan och ingå i den pedagogiska verksamheten. Med 
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det här i åtanke kan vi dra slutsatsen att det kan finnas fler verksamma pedagoger som aldrig 

uppmärksammat de här barnen eller ser dem som avvikare. Det här menar vi kan medföra en 

stor problematik för de involverade barnen som inte lever upp till förskolans förväntade norm.       

 

Pedagogerna anser att det finns fler situationer där det kan bli synligt att barn går emot 

förskolans ström. De lyfter de barnen som inte fungerar i lek och samspel, de som saknar 

förmågan att klara av styrda aktiviteter och upprepade gånger drar till sig negativ 

uppmärksamhet samt de barn som blir uppmärksammade då de inte anses ha förmågan att 

anamma förskolans dagsrutiner. Svensson (2007, s.19-20) menar att de här barnen sätter 

normaliteten på prov då de avviker och blir synliga inför både vuxna och övrig barngrupp. Vi 

menar att det finns en problematik i pedagogernas sätt att resonera kring de här barnen, då vi 

anser att de förpassar problemet till individen istället för att se bristerna i organisationen. En 

av pedagogerna uttrycker sig på ett sätt där det blir tydligt att hon menar att barnet inte har 

förmågan att förstå de regler och rutiner som finns på förskolan. Det här anser vi är ett löst 

antagande, då hon enligt oss inte kan avgöra att det handlar om att barnet inte förstår. Vidare 

vill vi poängtera att pedagoger inte bör utesluta alternativet att barn som agerar på liknande 

sätt, gör det med anledning av att de inte föredrar förskolans utformning.  

 

Swärd (2007, s.49) framhäver människans behov att särskilja och kategorisera individer 

genom att placera dem i olika fack. De som avviker från majoriteten och normen väljer han att 

benämna som outsiders. Han poängterar att för att kunna peka ut någon som outsider måste 

det finnas insiders, människor som anses befinna sig inom normens ramar. Han ser dock en 

fara i att peka ut människor som avviker från normen och se på dem i negativ bemärkelse. 

Han menar istället att man bör se dem som en tillgång. Det här är något som även blir synligt i 

vårt resultat genom att pedagogerna pekar ut de barn som befinner sig innanför respektive 

utanför förskolans rådande norm. Vi instämmer med Swärd om att se de här människorna som 

en tillgång och menar att pedagogerna indirekt pekar ut de här barnen som insiders och 

outsiders. Det här sättet att se på människor är något som bekräftas i Foucaults (1993, ss.15-

17) teori. Han menar att samhällets diskurser syftar till att identifiera och peka ut olikheter hos 

deltagarna. Han menar vidare att vi dagligen möter diverse diskurser som utövar en sorts makt 

över oss, hur vi ska agera för att inte bli utpekade som avvikare från normen.  

 

Vårt resultat visar att samtliga pedagoger anser att barn som visar ett utåtagerande beteende 

anses avvika i från förskolans norm. Beteenden som pedagogerna definierar som utåtagerande 

är när barnen slåss, har svårt med det sociala samspelet eller är aggressiva emot varandra. 

Rosenqvist (2007, s.114) lyfter två perspektiv att se på barns svårigheter, det relationella och 

det kategoriska. Han beskriver det relationella perspektivet där man ser omgivningens 

bidragande orsaker till att problemen uppstår. I motsats till det här förpassas problemen till 

barnet i det kategoriska perspektivet. Dock visar Emanuelsson och Persson (1996, s.33-34) i 

sin forskning att endast ett fåtal pedagoger tillämpar det relationella perspektivet i arbetet med 

barn med särskilda behov. Det resultat som Emanuelsson och Persson presenterar är även 

något som blivit tydligt i vår studie, då pedagogerna talar mer om individen än om 

verksamhetens utformning. En av pedagogerna uttrycker att det fattas barnet något när de 

visar ett aggressivt beteende gentemot sina kompisar men att hon även reagerar då barnet inte 

fixar samspelet. Vi anser här att det blir tydligt att pedagogen ser problemet hos individen 

istället för i omgivningen, i det här fallet utformningen av verksamheten. Persson (2001, s.38) 

redogör för Foucaults åsikter kring det här. Foucault menar att gränsen för vem som kan 

pekas ut som avvikare är hårfin. Han lyfter den aktuella situationen och miljön som 

bidragande faktorer till att det uppstår ett beteende hos barnet som anses avvikande. Vi är av 

enig åsikt och anser att pedagoger i större utsträckning bör utreda bakomliggande faktorer till 
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barns beteende samt se de eventuella bristerna i den egna verksamheten. Vi anser även att det 

finns en risk med att peka ut de utåtagerande barnen som avvikare inför den övriga 

barngruppen, då det blir synligt att problemet ligger hos barnet och inte i verksamheten. 

Isaksson (2009, s.79) framhäver problematiken med att förpassa problemen till individen. Han 

menar att det i värsta fall kan leda till att barnet ser sig själv som avvikande och därmed kan 

bli en del av barnets identitet.    

 

Lundgren (2006, s.182) definierar skolan som en kategoriseringsarena då det finns ett behov 

av att placera barn i fack samt att det är de vuxna som står för den här kategoriseringen. 

Tideman et al. (2004, s.20-21) lyfter Foucaults teorier där han väljer att benämna de här 

personerna som ”normaliseringsdomare”, eftersom det är de som har makten att avgöra vilka 

som befinner sig inom ramen för vad som anses normalt. I sammanhanget är det här något 

som blir uppenbart i vårt resultat, där en av pedagogerna benämner ett barn som mycket 

avvikande då barnet slogs och inte kunde samspela socialt. Enligt oss blir pedagogen en av 

”normaliseringsdomarna” och pekar ut barnet som avvikande. Vi menar att barnets beteende 

kan grundas i de höga krav och förväntningar som barn idag ställs inför. Emanuelsson (2001, 

s.123) lyfter det faktum att de specialpedagogiska insatserna har ökat betydligt i förskolan 

eftersom det ställs allt högre krav på barnen samt att organisationen alltmer börjar likna 

skolans.  

 

En av pedagogerna framhäver vikten av att se de bakomliggande orsaker till varför ett barn 

visar ett utåtagerande beteende. Emanuelsson (2001, ss 147-150) menar att det är av största 

vikt att samtliga vuxna som är inblandade i barnets situation, har en god samverkan samt 

kunskaper för att kunna möta barnet på bästa sätt och se faktorer bakom beteendet. Vidare 

menar författaren att det är viktigt att arbeta för att ”göra special så lite speciellt som möjligt”. 

Vi vill poängtera vikten av det här förhållningssättet samt att se barnets beteende i ett större 

perspektiv istället för att se det som avvikande. Det här menar vi kan bidra till en större 

förståelse för barns beteenden i olika situationer. Vi menar även att det kan reducera riskerna 

att barnet ser på sig själv som annorlunda i förhållande till förskolans norm. Enligt oss blir det 

synligt i pedagogernas uttalanden att ett utåtagerande beteende ses som ett problem i 

verksamheten, då de talar om det i negativ bemärkelse. Nilholm (2005, s.134) lyfter att det är 

viktigt att se olikheter som en tillgång istället för ett problem för att undvika att peka ut barn 

som avvikare. Med det i åtanke anser vi att pedagoger bör har en medvetenhet kring de barn 

som tenderar att bli utåtagerande i olika situationer. Vi anser även att det är av största vikt att 

pedagoger arbetar förebyggande för att undvika att de här barnen blir utpekade som avvikare.  

 

Ytterligare ett resultat som blev synligt i vår undersökning var att några av pedagogerna 

fortfarande jämför barns utveckling och deras ålder. I Lpfö-98 (reviderad 2010, s.5) lyfts 

vikten av att förskolan tillsammans med vårdnadshavarna ska verka för att barnet tillägnar sig 

en optimal utveckling utifrån dess individuella förutsättningar. Det som visas i vårt resultat 

blir motsägelsefullt gentemot Läroplanen eftersom majoriteten av pedagogernas uttalanden 

visar att de jämför barns utveckling i förhållande till deras ålder. Markström (2005, s. 207-

208) beskriver liknande resultat ur sin forskning. Deltagarna i hennes studie uttryckte sig 

aldrig i termerna normalt och onormalt, men Markström kunde ändå utläsa starka åsikter 

kring att barnet skulle ha uppnått en utvecklingsnivå vid en viss ålder. Ett av pedagogernas 

uttalanden bekräftar att det här föråldrade tankesättet fortfarande existerar hos föräldrar. Hon 

beskriver den oro som uppstår hos föräldrar när deras barn inte följer en förväntad 

utvecklingskurva hos BVC. Markström (2005, s.205) lyfter även utvecklingssamtalet som en 

situation där normalitet hos barn skapas då föräldrar och pedagoger ofta vill få en gemensam 

syn på barns utvecklingsnivå. Vi ser en problematik med utvecklingssamtalet då våra 
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erfarenheter säger oss att det ofta tenderar att bli ett samtal som cirkulerar kring barnets 

utvecklingsnivå. Vi anser att tack vare den oro som föräldrar bär med sig till förskolan, är det 

lätt att falla tillbaks i ett ålderdomligt förhållningssätt kring barns utveckling. Vi menar därför 

att det är viktigt att som pedagog medvetandegöra föräldrar och andra vuxna om att varje barn 

ska tillåtas att utvecklas individuellt oberoende av åldersgrupp.  

 

Vi menar att det förhållningssätt som pedagoger har till barns utveckling spelar en avgörande 

roll för vilka krav som ställs på barnen och vad de förväntas leva upp till. Tideman et al. 

(2004, s.13) lyfter de faktum att om barn inte lever upp till de krav som ställs på dem riskerar 

de att bli avvikare i förhållande till den norm som existerar.  Persson (2001, ss.36-38) redogör 

för Foucault som menar att det finns ett behov i samhället av att placera människor i olika 

fack för att kunna skapa struktur och ordning, samt att ha uppsikt över avvikarna. Han lyfter 

även den diskriminering som det här medför för dem som anses avvikande från normen. Vi 

menar att om pedagoger i en större utsträckning kommer ifrån att ett barn ska ha uppnått en 

utvecklingsnivå vid en viss ålder, medför det här på längre sikt att barn tillåts att utvecklas i 

egen takt. Vi vill även poängtera att det här kan reducera att barn blir placerade i fack och 

sedda som avvikare.  

  

Metoddiskussion  
Vi hade en relation till några av respondenterna då de är verksamma på våra respektive VFU-

platser. Det här anser vi har varit en fördel för oss, eftersom undersökningsområdet är känsligt 

och den tidigare etablerade kontakten gjorde att de öppnade sig i större utsträckning. Några av 

respondenterna önskade att ta del av intervjufrågorna i förväg, men med stöd av Erlandssons
2
 

råd avstod vi ifrån det eftersom han menar att det kan förstöra vår data. Vi anser även att det 

hade varit en nackdel, eftersom respondenterna då hade haft chans att förbereda sina 

intervjusvar. Respondenterna samtyckte då vi gav en förklaring till varför vi inte önskade att 

delge intervjufrågorna på förhand. Vi mejlade ut ett missivbrev som beskrev vilket område 

undersökningen skulle fokusera på vilket respondenterna uppskattade.   

 

Trost (2005, s.13-14) poängterar att syftet för undersökningen ska styra valet av metod. Det 

var en fördel för oss att använda oss av kvalitativ intervju i vår undersökning, då det gav bäst 

resultat. Vid utformningen av frågorna som skulle ligga till grund för intervjun tog vi del av 

Kihlströms (2007a, ss.48-51) rekommendationer. Hon menar att det är en fördel att formulera 

öppna frågor för att reducera risken för ja- och nej svar. Vid val av intervjufrågor försökte vi 

därför att sortera bort de som inte var av öppen karaktär för att få så bra kvalitet på intervjun 

som möjligt. Under utformningen av frågorna upptäckte vi nackdelen att några var av ja - och 

nej karaktär. Vi bestämde oss därför att vara uppmärksamma på att ställa följdfrågor, för att få 

ut så mycket som möjligt av respondenternas svar. 

 

Kihlström (2007a, ss.48-51) poängterar även att det är av största vikt att forskaren är 

medveten om sin förförståelse inför en intervju. Anledningen till det här är att det ska 

reducera risken att forskaren ställer ledande frågor under intervjun. Vi hade därför en 

gemensam diskussion kring vår förförståelse innan intervjuerna, vilket vi menar har varit en 

fördel. Under transkriberingen av intervjuerna upptäckte vi dock att vi vid några tillfällen 

hade ställt ledande frågor till respondenterna. För att göra det rättvist för respondenterna 

undvek vi att lyfta de här citaten i resultatet. Kihlström (2007a, s.51) framhäver fördelarna 

                                                 
2
 Peter Erlandson Universitetslektor Högskolan i Borås. Handledning Examensarbete. Campus Varberg 2012-09-

04. 
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med att intervjuerna spelas in eftersom det underlättar vid analysarbetet. I enlighet med 

Kihlström spelade vi in samtliga intervjuer och det är något som vi anser har varit positivt, 

eftersom det medförde att vi kunde upptäcka de tillfällen där vi ställt ledande frågor. 

Inspelningen var även en fördel för oss vid de tillfällen där vi ville gå tillbaka och lyssna 

ytterligare en gång vad respondenterna hade sagt. Vid samtliga intervjuer var vi båda 

närvarande där en lade fokus på huvudfrågorna medan den andre ställde följdfrågor samt 

förde anteckningar. Det här tillvägagångssättet anser vi gav oss en bra grund att stå på inför 

analysarbetet och var till stor fördel. 

 

Gillham (2008, s.103) benämner den typ av intervju som vi använt oss av, som en 

halvstrukturerad intervju. Han beskriver att vad som kännetecknar en sådan intervju är att den 

innehåller följdfrågor samt att intervjuerna håller likvärdig tidsram. Vi hade innan 

intervjuernas genomförande en förhoppning om att de skulle hålla en tidsram på 30-40 

minuter. Några av intervjuerna blev enligt oss för långa, vilket vi såg som en nackdel. 

Anledningen var att respondenterna tenderade att sväva ut och började samtala om saker som 

inte berörde undersökningen. Orsaken till det här är enligt oss att vi är relativt ovana vid att 

intervjua och saknar förmågan att leda tillbaks intervjun på rätt spår.   

 

Efter att ha genomfört och transkriberat intervjuerna påbörjade vi vår analys. Trost (2005, 

s.133) lyfter vikten av att analysera och bearbeta materialet ett flertal gånger för att kunna 

hitta mönster, samband och få en nyfikenhet på området. Vi analyserade materialet ett antal 

gånger och lade mycket tid på att försöka hitta bra teman och mönster. Analysarbetet var 

tidskrävande vilket vi såg som en nackdel med tanke på tidspressen. Men i efterhand vill vi 

dock framhäva att det var en fördel att vi tillät analysarbetet att vara tidskrävande, då det 

resulterade i fem relevanta teman.  

 

Didaktiska konsekvenser 
I vårt resultat framkom det att barn i förskolan tvingas göra en avvägning i sitt beteende för att 

bli accepterade av omgivningen. Pedagogerna beskriver önskvärda beteenden hos barnen, 

exempelvis att de ska ha ett bra självförtroende och en tillit till den egna identiteten. I 

resultatet kan vi dock utläsa en komplexitet kring det här, då pedagogerna samtidigt inte anser 

att det är önskvärt att barnen blir för dominanta och tar för stor plats i barngruppen. Det här 

menar vi kan ge fel signaler till barnen samt att det kan uppstå en förvirring kring hur de ska 

bete sig för att bli accepterade. Våra erfarenheter säger oss att barn är spontana och inte tänker 

efter vilken effekt deras beteenden kan ha på omgivningen. Vi vill poängtera att de beteenden 

som barnen uppvisar är en del av deras personligheter. En pedagog uttalar sig om att dämpa 

de barn som tar för stor plats. Enligt vår åsikt är det av större vikt att utforma aktiviteter där 

barnens olika personligheter kan komma till uttryck på bästa sätt. Vi menar även att det är en 

del i pedagogers ansvar att se till att barnen får delta i aktiviteter där deras utveckling gynnas 

optimalt oberoende av deras personligheter. Det här anser vi kan medföra att barnen i en 

större utsträckning tillåts leva ut sin personlighet och hitta sin rätta identitet. Vi menar även 

att det här kan reducera risken för att peka ut barn som avvikare utefter vilket beteende de 

uppvisar.  

 

I vårt resultat blev det även synligt hur några av pedagogerna anser att det hade varit 

gynnsamt för respektive institution med ett utökat samarbete mellan förskola och skola. Vi är 

av enig åsikt men menar dock att skolan i större utsträckning borde ta efter förskolans 

arbetssätt, då vi anser att det finns en större tillåtenhet för olikheter i förskolan. Vi menar att i 

förskoleklassen går det att förena förskolan och skolan på ett bra sätt, då den ska syfta till att 
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vara en förberedelse för skolgången. Genom att lyfta in förskolans förhållningssätt kring barns 

olikheter i skolan, menar vi att skolan skulle bli mer tillåtande och accepterande. Det här 

medför även enligt oss att skolan hade utvecklats till en mer anpassad verksamhet där barns 

olikheter är grunden. Ett sådant arbete menar vi skulle kunna bidra till en större förståelse för 

respektive verksamhet och därmed även en mer gemensam syn på barns utveckling.  

 

Ytterligare en del som väckte intresse hos oss i resultatet var när några av pedagogerna lyfte 

den gruppen av barn som inte alltid har en positiv inställning till förskolans verksamhet. En av 

pedagogerna beskrev att det finns en bild hos henne vilken inställning barn vanligtvis har till 

förskolan. Det här är en grupp av barn som vi aldrig reflekterat över och kanske finns det fler 

pedagoger som inte uppmärksammat de här barnen. Vi menar att det blir problematiskt då det 

finns en risk att de här barnen glöms bort i mängden. Det kan enligt oss medföra att deras 

behov inte blir tillgodosedda i samma utsträckning som de övriga barnens. Pedagogerna 

uttalar sig kring att de här barnen har ett nedstämt beteende, är tystlåtna och visar rädsla. Vi 

menar att sådana beteenden gör det svårt för pedagoger att upptäcka de barn som inte ser 

förskolan som en lustfylld plats. Vi vill därför poängtera vikten av att medvetandegöra 

pedagoger kring den här problematiken, för att göra det enklare att upptäcka den här gruppen 

av barn. Det här är även något som vi i vår framtida yrkesroll måste vara medvetna om när vi 

tar del av en ny barngrupp. 

 

Till sist vill vi understryka att det är av största vikt att pedagoger har ett medvetet 

förhållningssätt kring barns olika beteenden. Det menar vi kan medföra att pedagogerna 

uppmärksammar vilka beteenden de undermedvetet benämner som avvikande. Vi anser att det 

är viktigt att vara en god förebild för barnen och ha ett öppet förhållningssätt till barns olika 

beteenden. Vi vuxna är delaktiga i skapandet av den norm som existerar på förskolan. Hur vi 

bemöter och arbetar med barnen, är avgörande för vilket förhållningssätt barn tillägnar sig 

kring olikheter.          

 

Förslag till fortsatt forskning 
I en del av vårt resultat där pedagogerna diskuterar hur barn kan avvika i olika situationer, är 

vanligast förekommande att de benämner barnen som ”han”. Ett förslag till vidare forskning 

inom vårt undersökningsområde skulle därför kunna vara att studera genusperspektivet av 

normaliteten. Det här för att se om det finns skillnad i pedagogers sätt att resonera kring 

normalitet hos pojkar och flickor. Ett annat exempel på undersökning är att studera den 

avvägning i beteendet som barn tvingas göra på förskolan för att bli accepterat av 

omgivningen, förslagsvis genom observation av barngruppen. Ytterligare ett exempel är att 

utöver intervju, även lyfta in observation som redskap i vårt undersökningsområde för att få 

en utökad bredd på området.        
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

 

1. Vilket år tog du examen? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

3. Har du haft någon speciell inriktning under din utbildning? 

4. Har du någon gång under din utbildning läst någon form av specialpedagogik? 

 

5. Hur skulle du beskriva din barngrupp just nu? 

6. Vad betyder mångfald för dig? 

7. Upplever du att det finns olikheter i din barngrupp? I så fall vilken typ av olikheter? 

8. Hur behandlar du olikheter i din barngrupp? 

9. Hur gör du för att göra barnen medvetna om olikheter? 

10. Finns det faktorer som påverkar dina möjligheter att bemöta och ta till vara på barns 

olikheter? Om ja, i så fall vilka? 

11. Om jag säger individuella behov, vad tänker du på då? 

12. Hur arbetar du för att barnen ska få sina individuella behov tillgodosedda? 

13. Finns det normer för hur ett barns beteende bör vara? (I samhället, skolan, förskolan) 

14. Hur uppstår dessa normer? 

15. Vilka beteenden uppmuntrar du hos barn? 

16. Vilka beteenden undviker du att uppmuntra hos barn? 

17. Vid vilka tillfällen har du funderat över ett barns beteende? 

18. Vad är ett avvikande beteende för dig? 

19. Har det som anses vara ett avvikande beteende förändrats över tid? Om ja, hur? På 

vilket sätt? 

20. Har det funnits tillfällen där du funderat över vad ett normalt barn är? 

21. Har det funnits tillfällen där du funderat över vad ett onormalt barn är?  
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Bilaga 2. Missivbrev 

 

 

Hej 

 

Du får det här brevet eftersom du har gett ditt medgivande till att ställa upp på en intervju till 

vårt examensarbete. 

 

Vi är två tjejer som går sista terminen på lärarprogrammet med inriktning förskola och 

förskoleklass genom Högskolan i Borås. Vi heter Sofie Stjernström och Michelle Carlsson. 

 

Syftet med vår undersökning är att studera barns likheter och olikheter, den sträcker sig alltså 

genom det specialpedagogiska fältet. Vår handledare heter Peter Erlandson och han är 

Universitetslektor på Högskolan i Borås. Självklart kan ni ta kontakt med honom om ni undrar 

över något.  

 

Vi är mycket tacksamma över att du valt att ställa upp på en intervju och bidra med dina 

tankar. Vår skyldighet är att informera om de etiska regler som gäller vid en undersökning av 

det här slaget och vi vill göra dig medveten om att du kan avbryta ditt deltagande när som, att 

du kommer att förbli anonym och vara avidentifierad genom hela arbetets gång, men också att 

den här intervjun endast kommer att användas till vårt examensarbete. 

 

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta oss: 

 

Sofie Stjernström tel: 07xxxxxxxx 

Michelle Carlsson tel: 07xxxxxxxx 

 

Sist men inte minst vill vi återigen tacka för att ni bidrar med era tankar till vårt 

examensarbete, det betyder mycket! 

 

Med vänliga hälsningar Sofie och Michelle  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


