
Fokus Normkreativitet verksamhetsåret 2018-2019

 

under verksamhetsåret 

2018-2019 
Fasanens förskola 
kummingatan 49 

Uppsala

NORMKREATIVITET



Fokus Normkreativitet verksamhetsåret 2018-2019

Normkreativitet  
Fasanens förskolas fokus 
Innehållsförteckning 
1.   Bakgrund
1.1 Läroplanens mål
1.2 Förskolans mål för utbildningen
1.3  Alla Fasanenanställdas genomförande
2. Fasanens avdelningar beskriver sitt arbete
2.1 Integritetsnorm
2.2 Åldersnorm
2.3 Ålder och Religionsnorm
2.4 Genusnorm
2.5 Ålder och genusnorm
2.6 Representation
3. Slutsats av Fasanen förskolas fokus

1. Bakgrund 
Uppsala kommuns modersmålspedagoger som arbetade på Uppsalas förskolor slutade och vi 
ställdes inför frågan -Hur arbetar vi mot läroplansmålet att varje barn ska ges möjlighet att utveckla 
sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål?
Januari- 2018 möts Linda, Mia, ledningsgruppen och språk/kulturpedagogen Larry Rollag vid flera 
tillfällen och behovet av utveckling för Fasanen inom detta område blir tydligt. För att uppnå 
läroplanens mål krävs ett normkreativt arbete med fokus på fler normer än olika kulturer och talade 
språk.
Normkreativitet betyder att kreativt arbeta för att synliggöra, medvetandegöra, förändra och 
utveckla rådande normer

1.1 Läroplan för förskolan
En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde 
och respekten för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 
hålla levande i arbetet med barnen.
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om 
och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 
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rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och 
normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse 

och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför 
är vuxna viktiga som förebilder.
Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande 
ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet

1.2 Mål för Fasanens förskolas utbildning verksamhetsåret 
2018-2019 
När Fasanen nått målet så driver Fasanens förskola en verksamhet där normkreativitet är en del av 
det vardagliga arbetet. När vi nått målet så är vårt arbetssätt normkreativt.
När vi nått målet så är det normkerativa arbetet synligt i fasanens systematiska arbete dvs en synlig 
del i inventering, planering , uppföljning och utvärdering
När vi nått målet har alla anställda i barngrupp utvecklat sin kunskap och förmåga att praktiskt 
omsätta normkreativiteten i praktiken.
- Hur ser vi att vi nått målet?
När alla pedagoger arbetar aktivt för att medvetandegöra, synliggöra och utmana rådande normer 
och arbetssätt för kollegor, barn och föräldrar

Pedagogiska 
ställningstaganden 
Det här är viktigt i ditt 
arbete 
mål för utbildningen 
(verksamheten)

Konsekvenser för 
fasanens arbetssätt 
- vad betyder det för 
varje pedagog? 
syfte med utbildningen 
(verksamheten)

praktiskt- hur gör vi 
detta? Vad händer då? 
metod

referenser 
teorier Fasanen bygger 
sitt ställningstagande 
på

Fasanen arbetar 
normkreativt 

Varje barn har rätt att 
bli respekterad och 
bekräftad i sin  
identitet 

Vi har ett gemensamt 
ansvar för allas 
möjlighet att bli 
förstådd, förstå, 
inkluderas, berikas och 
utvecklas

Du utvecklar ständigt 
din kunskap och 
förmåga att möta varje 
människa 

Vi utmanar rådande 
begränsande normer 

Vi ser olikheter som en 
tillgång  

Vi utvecklar varandra 
genom film, 
observation och 
feedback 

Vi arbetar med en 
mångfald av litteratur, 
bilder, sånger, musik, 
dialog och text där 
många olika 
människor blir 
representerade 

boken: 
Normkreativietet i 
förskolan, Karin 
Samson 

Ted talk:Chimananda  
The danger of a singel 
story 

100 språkens 
betydelse, Loris 
Malaguzzi 
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1.3 Alla Fasanens anställdas genomförande  
Larry lyfter vikten av mångfald i allt vi gör, att det är viktigt att vi utmanar normen och att alla blir 
representerade på förskolan. Larry ger två föreläsningar till alla anställda på Fasanen och vi börjar 
att titta på hur vi gör idag.

Inventering och fördjupning 
Fasanens anställda fördjupar sin kunskaper genom att ställa frågor om vilka vi som arbetar på 
Fasanen är och vilken kultur vi arbetar i. Genom olika möten mellan olika pedagoger, metoder och 
underlag så synliggörs rådande normer på Fasanens förskola. Samtidigt ökar varje anställds 
kunskap om normer och dess betydelse för varje individ.

Alla anställda läser och diskuterar litteratur och artiklar framförallt boken ”Normkreativitet i 
förskolan” av Karin Salmson . Föreläsningar har varit viktiga såsom ”pedagogiska relationer” 
föreläsare Sven Persson, Christian Edvalds föreläsning om skillnaden mellan pojkar och flickors 
bemötande i förskolan, Sofia och Katarina berättar om föreläsningen de deltagit på av Nina Ruung 
med rubriken ”rätt till min kropp/genus”, föreläsning med Lotta Björkman. Filmer som bidragit till 
utveckling är Normkreativitet av Gabriella Björk och filmen om Holly Siz

Revidering av vår pedagogiska plattform
Alla anställda i barngrupp har tillsammans arbetat fram text som beskriver Fasanens förskolas 
förhållningssätt utifrån normkreativt arbetssätt

Fasanens pedagogiska plattform beskriver grunden för arbetet på Fasanens förskola 

Det är ett styrdokument som varje anställd måste följa. Detta arbete ingår i vårt 
systematiska, kontinuerliga kvalitetsarbete (SKA) 
Utifrån läroplanen förtydligar vi våra värderingar som grundar sig i Reggio Emilias filosofi 
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2. Fasanens avdelningar beskriver sitt arbete
Vi har under detta läsår haft normkreativitet som ett övergripande fokus på förskolan. Varje 

avdelning har valt att fördjupa sig i olika normer.

Dessa frågeställningar ligger till grund för avdelningarnas vardagliga arbete i vår strävan mot ett 
normkreativt arbetssätt

- vilka begränsande normer har vi fått syn på?
- vad har vi lagt till?

2.1 Normkreativitet - Integritet 
”Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i 
den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.”  Förskolans läroplan 2018, s. 7

Bakgrund 
Efter att ha lyssnat på Nina Rungs föreläsning om normer, våld, sexuella övergrepp och prevention, 
bestämde vi oss för att fokusera på integritet i vårt normkreativa arbete. Vi vill bredda normer kring 
integritet, genom att utveckla barnens strategier att sätta sina egna gränser och stärka barnen  att 
sätta gränser i olika sammanhang där kompisar eller vuxna går för långt. Barnen blir respekterade 
och respekterar andra, är att värna om sin egen och andras integritet. Vi vill ge barnen 
förutsättningar att tidigt bygga upp sin självkänsla och sitt egenvärde, genom att barnen vet att de 
har rätt att säga/visa stopp om någon kommer för nära eller om det inte känns bra. 
Det normkreativa arbete vi haft på Fasanen under utbildningsåret har fördjupat våra diskussioner 
och tankar kring integritet. Integritetsarbetet och respekt mot barnet är en del av vårt 
förhållningssätt, men det normkreativa arbetet har fördjupat vårt sätt att arbeta, våra egna beteenden 
och normer.
Vi har valt att lyfta tre olika delar i utvärderingen, toalettbesök, leksituationer/projekterande och 
dokumentation.

Genomförande 
Toalettbesök och blöjbyte  
När vi började med detta arbete såg vi att det fanns hygienrutiner kring blöjbyte/toalettbesök. Vi såg 
ett behov av regler som vi gemensamt har kommit överens om i arbetslaget, kring vårt 
förhållningssätt mot barnet vi byter blöja på eller hjälper på toaletten. Reglerna är till för alla 
pedagoger. Reglerna beskriver stegvis och sätter ord på vad vi ska göra under blöjbytet, för att 
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barnet ska känna sig delaktiga och trygga. Ett barn som inte vill byta blöja eller gå på toaletten kan 
få ett val att få byta vid ett senare tillfälle om inte vi ser ett behov av det, utifrån hälso,- och 
hygienaspekt. Vi uppmuntrar alltid barnen att torka sig själva när de kissat, i syfte att barnen tidigt 
lär sig ta hand om sina privata delar.
Vi har uppmärksammat barn som uttryckt att de vill vara ifred under toalettbesök, vilket har varit 
svårt då avdelningen inte har haft en dörr till toaletten. Här har vi pedagoger försökt att respektera 
barnens önskan, genom att ta bort de barn som gärna tittar vad kompisen gör på toaletten/
skötbordet. Avdelningen hade inte heller haft insynsskydd mot gården, vilket gjorde att andra vuxna 
kunde se in när blöjbytet gjordes. Vi har nu ett insynsskydd och en dörr in till toaletten. 

I leksituationer/projekterande  
Vi arbetar för att barnen ska respektera varandras kroppar. Krama och pussa bara om kompisen vill, 
inte ta på varandras privata delar (snippa, snopp, rumpa och mun), alltid stopp min kropp. Genom 
att prata med barnen i situationer som uppstår, att barnen pratar med varandra.  Vi pedagoger är 
närvarande i leken och stöttar vid behov, något vi har gjort tidigare, men det vi har lagt till är vårt 
sätt att prata kring integritet med barnen och öka valmöjligheter i leken, för att stärka barnens 
självkänsla och egenvärde. De barn som ännu inte har språket, använder vi alternativa 
uttrycksformer som tecken som stöd eller kroppsspråk/mimik. Vi uppmanar även barnen att säga 
stopp om de inte vill och/eller visa med handen eller med bildstöd. Pedagoger lyssnar in och 
respekterar barnen om de vill ha en kram/sitta i knäet eller inte om de är en konflikt/olycka/glädje…
I konfliktsituationer med andra barn, stöttar vi pedagoger och frågar hur kompisen vill bli tröstad 
(att göra ett förlåt). Bildstöd på känslor har satts upp på avdelningen, så att alla barn kan se dem.

Dokumentation 
Under projekt och i den fria leken fotograferar och filmar vi ofta. Då är vi noga med att respektera 
barnen och deras integritet, vilket innebär att vill de inte bli fotograferade eller filmade så 
respekterar vi det, samt att vi bara fotograferar barnen påklädda (tröja/förkläde och underbyxor/
blöja). 

Analys 
Blöjbyte/toalettbesök 
Vi har haft återkommande reflektioner kring var gränsen för stopp min kropp och hygienaspekter 
går, samt när de basala behoven tar vid. När behöver vi pedagoger bestämma över barnets egna vilja 
utan att kränka är något som vi ständigt reflekterar över. På grund av blöjbyte är vuxna i en 
maktposition, vilket innebär att vi behöver förklara och tydliggöra för barnet vad vi gör och varför 
vi gör detta, för att skapa en trygghet hos barnet, särskilt om ett barn inte vill byta blöja fast det har 
bajsat. En fin balans mellan det psykiska hälsotillståndet och det fysiska hälsotillståndet. För att 
lyfta vikten av barns integritet ytterligare har vi gjort en överenskommelse på avdelningen hur vi 
ska arbeta kring barns integritet. Detta har genererat i ett dokument uppsatt på avdelningen. Denna 
överenskommelse har gjort att vi pedagoger ständigt har en dialog med varandra om integritet och 
kränkningar. Vi ställer oss frågor som, hur vill du själv bli bemött?
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Under slutet av utbildningsåret har avdelningen fått en dörr till toaletten, vilket har gjort att de barn 
som vill vara ifred får vara det och blöjbyten sker utan att andra vuxna eller barn tittar på. 
Funderingar vi fått är om dörren ska vara stängd vid alla blöjbyten, oavsett vad barnen har uttryckt? 
Ett nytt insynsskyddet i fönstret har visat på en större respekt för de barn som ligger på skötbordet. 

Leksituation/projekterande 
Utifrån detta har vi pedagoger fördjupat oss i hur barnet agerar under olika känslotillstånd utan att 
berätta för barnet vilken känsla den har, det är upp till barnet att äga sin egen känsla. tex Titta nu 
gråter kompisen… Hur känns det? Vi har ändrat vårt språk och använt andra ord, t.ex. ledsen har 
blivit gråter. Bilder och litteratur har tillförts på avdelningen, pedagogerna och barnen har kunnat ha 
en dialog kring känslor på ett nytt sett. Under leksituationer med äldre och yngre barn, upplever vi 
att de yngre barnens integritet kränks, då de blir behandlade som dockor, t.ex. Blir burna, kramade, 
hålla handen, klappade i håret och matade. Detta är något som vi har uppmärksamma mera på grund 
av vårt fokus och kunnat ha en annan dialog med de äldre och yngre barnen. 

Dokumentation 
Dilemmat som vi pedagoger ställs inför är barnets naturliga beteende kontra vuxnas värderingar, 
t.ex. barnen leker med vatten och tar av sig alla kläder och vuxna anser att underkläder/blöja och 
tröja ska vara på, på grund av att vi ska kunna dokumentera barnens utforskande och lärande. På 
detta sätt begränsar vi barnens utforskande och lärande. Lär vi samtidigt barnen att det är fult att ta 
av sig och visa sin kropp, då vi vill att de ska behålla kläderna på? Kan barnen få uppfattning om att 
nakenhet är fult? Dokumentation är ett verktyg som vi aktivt använder och är en viktig del av 
utbildningen. Behöver vi tänka om kring vårt sätt att dokumentera, genom bild och film? 

Viktiga tankar inför nästa utbildningsår 
Vidareutveckla med digitala verktyg och barnlitteratur 

Referenser 
Normkreativitet  i  förskolan -  om normkritisk och vägar till  likabehandling,  Karin Salmson och 
Johanna Ivarsson, OLIKA förlag
Stopp min kropp - Handboken,  Rädda barnen
Läroplan för förskolan Lpfö - 18
Nina Rung föreläsning vt 2019
”Barn har rätt att bli lyssnade på” Artikel 12 FN:s barnkonvention om barnets rättigheter, BRIS - 
Barnens rätt i samhället
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 2.2 Normkreativitet - Åldersnormer

Genomförande 
En av dem mest dolda diskrimineringsgrunderna är ålder. På förskolan är det lätt att tro att åldern 
inte spelar någon roll men genom olika observationer i både inne- och utemiljö har vi sett att åldern 
har stor betydelse hos barnen. 
- Några äldre barn står ofta och väntar på vissa kompisar att leka med, istället för att leka med ett 

yngre barn.
- Äldre barn kan ta över leken för de yngre barnen. Vill gärna bestämma regler.
- De äldre barnen hjälper de yngre barnen men på de äldres villkor.
- De barn med ett verbalt språk ”tar” mer uppmärksamhet.
- De äldre barnen hinner ta för sig av olika material på avdelningen eller ute.
- Status att sitta bredvid eller hålla en vuxen i handen. 

Analys 
Det har skett en stor förändring hos oss pedagoger. Denna norm är något som vi inte diskuterat 
tidigare och vi har verkligen fått upp våra ögon för vad vi säger och vad vi gör. Vi kommer på oss 
själva och hjälper varandra. Vi har blivit mer medvetna om hur vi pratar med barnen. Tidigare 
kunde vi säga tex ”När du börjar på storbarnsavdelningen är det bra att du kan sätta på dig skorna 
själv”. Eller ”Du som är så stor kan äta med bestick”. Istället tänker vi på att formulera oss 
annorlunda och inte lägga in någon värdering på ålder. Som tex ”använd din gaffel så blir du inte 
kladdig om handen”.

Är det nedvärderat bland barnen att leka med någon som är yngre?  
Det vi ser är att några barn väljer att hellre vänta på en kompis i sin egen ålder än att börja leka med 
ett yngre barn. De kan välja att inte starta upp en lek eller att välja bort att deltaga i en pågående lek. 
De händer även att de stänger ute yngre barn från leken. De allra yngsta barnen kan bjudas in i 
leken men på de äldre barnens villkor. De äldre barnen har redan bestämt vilka roller alla har och de 
lyssnar ibland inte på när de yngre säger ifrån.

Begränsas barn som ej har ett verbalt språk? 
De barn som är verbala får mest uppmärksamhet i projektgrupper genom att de ställer mycket 
frågor och tar för sig av materialet. 
De yngre barnen hamnar lätt i skymundan pga detta som då oftast slutar med att de väljer att gå där 
ifrån.

Varför är det populärt att sitta nära en pedagog i samling eller att hålla i en 
vuxen på väg till matsalen? 
Våra äldsta barn är snabba på att välja platser i samlingen och matsalen. Även vägen dit är viktig att 
få hålla en pedagog i handen. Vissa barn blir arga och det är bara pedagoger eller vissa utvalda barn 
som acceptera att hålla i handen. Vi har pratat mycket om varför det är på det här sättet och hur vi 
ska bryta mönstret. 
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Hur vi motverkar åldersnormer 
I projektet har vi sett till att ha olika åldrar i grupperna. Det gör vi för att barnen ska få mötas i olika 
grupppkonstellationer och att det ska bli naturligt oavsett ålder. Vi pedagoger ser till att alla barnen 
får ta plats och komma till tals. 
För att få in ett naturligt åldersöverskridande är det bra att vi pedagoger medverkar i barnens lek. På 
så sätt inkluderas flera barn från olika åldrar och stannar kvar i leken som skapar en vi-känsla.
Där ser vi en stor skillnad. 
När vi går till matsalen går vi oftast i mindre grupper där pedagogen väljer vilka barn som ingår. Vi 
tänker på vilka vi håller i handen för att få ett naturligt byte. Vi förklarar för barnen varför vissa 
barn behöver sitta bredvid en pedagog. Det är behoven som styr. Vid samling får barnen behålla den 
platsen de valt, vi byter inte plats pga vilken som sätter sig bredvid. 
Genom att motverka åldersnormer behöver vi arbeta med demokrati som handlar om att barnen får 
göra sin röst hörd, lyssna på andra och att kompromissa och ge utrymme för fler än sig själv.

2.3 Normkreativitet - Ålders och religionsnormer 

Genomförande 
En begränsande norm var att barnen valde att leka i samma konstellationer varje dag. Barnen väljer 
kamrater utifrån olika diskrimineringsnormer vilket begränsar deras lek. Genom att arbeta i olika 
gruppkonstellationer bidrar vi på förskolan till att barn får utvecklas som de unika individer de är, 
utan att begränsas av föreställningar om de olika grupper de ingår i (som till exempel kön, etnicitet 
och ålder). Tex kan ett barn säga - Jag har ingen att leka med, fast det finns flera yngre kompisar 
runt omkring. 

Klubbregler 
I Väktarklubben har vi pratat om vad som är viktigt i en klubb för att alla ska må bra.  Alla barn på 
avdelningen är med i Väktarklubben och vi har under läsåret arbetat med hållbar utveckling med 
tyngdpunkt samspel (social utveckling).
 I olika konstellationer har barnen kommit fram till följande regler för att delta i klubben:  
-Vi hjälper varandra, har roligt.  
-Säger snälla saker och avbryter inte varandra.  
-Vi respekterar varandra och är ett glatt lag.  
-Vi gör roliga och spännande saker.  
-Vi plockar upp skräp som slängs i naturen. 
Vi arbetar normkreativt för att barnens klubbregler i utbildningen.

Analys 
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Det gemensamma fokuset finns med i alla steg i utbildningen. I vårt arbete med att bredda/förändra 
barnens sätt att vara mot varandra och vår gemensamma omvärld har vi utmanat barnen att tänka 
om, tänka nytt och gå ifrån invanda mönster. Vi pedagoger har fått många nya insikter att små 
förändringar i verksamheten gör stor skillnad i undervisningen. Vi började med att medvetandegöra 
hur och vad vi säger och gör. I och med det blir det också tydligare vad barnen säger och gör. Detta 
arbete kommer vi ta med oss som viktiga tankar inför hösten. 

Normkreativitet-genusnormer 

Bakgrund 
”Genus är en av de mest grundläggande normerna, det vill säga att vi är och hur vi är flickor och 
pojkar, kvinnor och män. Det är också via genusnormerna vi mest effektivt och snabbt sorterar in 
varandra i olika kategorier. Uppfattar vi att en person är en tjej, tolkar vi henne på ett annat sätt än 
om vi tror att det är en kille. Det finns enorma mängder forskning som visar att människor blir olika 
behandlande beroende av vilket kön de upplevs ha, att makt och resurser fördelas olika samt att det 
inte finns något rättfärdigande för sådana strukturer. (…). I läroplanen står det att läroplanen ska 
motverka traditionella könsnormer.” (Ur Normkreativitet i förskolan-om normkritik och vägar till 
lika behandling, sid 194).

Genomförande 
Vi har både valt att koppla detta fokus till vårt projekt på avdelningen, Berättande och haft dessa 
”glasögon” under övrig utbildning. 
I projektet Berättande har vi arbetat mycket med sagor och drama. Vi pedagoger har varit medvetna 
i de urval av böcker vi gjort och vilka roller vi har tagit när vi har dramatiserat för barnen. 

Danuta Wasserman, professor i suicidologi, uttalar sig om varför pojkar och män är 
överrepresenterade i vad gäller självmordsstatistik och psykisk ohälsa: ”Män har inte den 
kommunikativa förmågan kring mjuka frågor, det vill säga hur man mår och hur man har det i 
relationer eller på sin arbetsplats.” Forskning från KI visar också att tonårspojkar oftare håller sina 
känslor för sig själva.
Vi har haft en medvetenhet att få in mjuka frågor t.ex, hur kändes det när du målade Gruffalon/
arbetade med din bok eller berättade din saga för dina kompisar? 

För att kunna granska oss själva vad gäller vårt förhållningssätt och bemötande har vi pedagoger 
filmat oss själva i rutinsituationer som vid hallen och i samlingen.

Forskning visar att vi från tidig spädbarnsålder kommunicerar med längre meningar till flickor och 
bemöter pojkar fåstavigt och med korta tillsägelser. Oavsett vad anledningen är leder till att pojkar 
får ett mindre ordförråd. Att ha ett rikt språk och ordförråd gör det lättare att ta till sig nya 
tankegångar och ämnen. Det är också lättare att förstå, sätta ord på egna tankar och känslor och dela 
dem med andra. Sättet att kommunicera med framför allt pojkar leder till att de inte får träna på att 
lyssna aktivt, vilket är en förutsättning för att kunna förstå och samverka med andra. Barn som får 
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träna sig i att både prata och lyssna har lättare att kunna hantera frustration och lösa konflikter med 
andra barn. (ur Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, sid 115-118).

Analys 
Det här läsåret tycker vi oss ha sett att barn ofta väljer roller utifrån sitt eget kön i den fria leken, 
och att normen i familjelek är kärnfamiljen. Vi ville erbjuda barnen alternativa familjeformer och 
valde därför att arbeta med sagan om Alfons Åberg, där Alfons pappa är ensam vårdnadshavare. Vi 
pedagoger dramatiserade sagan för barnen i inledningen av projektet. Vid det första tillfället spelade 
Adel rollen som pappa och Annika rollen som Alfons. Vid nästa tillfälle var Adel frånvarande och 
det uppstod spekulationer hos barnen om vilken pedagog som skulle spela papparollen. Barnen 
utgick från att det skulle vara en manlig person och gissade att Marcus, som är poolanställd, skulle 
ta rollen. Vi ville visa barnen att vi inte måste välja roller utifrån vårt kön: Ana spelade rollen som 
pappan vi det andra tillfället. Barnen fick sedan prova att dramatisera sagan själva.
Vi har i slutet av läsåret sett att barnen har kunnat frångå sina könsroller när de leker rollek. Kanske 
har barnens syn på vilka roller man har tillträde till breddats under projektets gång.
I situationer som vid på- och avklädning samt måltider har vi pedagoger lagt märke till att framför 
allt pojkarna påkallar uppmärksamhet från oss pedagoger genom att peka och göra ljud istället för 
att kommunicera med ord. Vi har använt oss av metoden att inte låtsas förstå och ställt högre krav 
på barnen att med ord uttrycka vad de önskar ha hjälp med, och vi tycker oss se en skillnad.
Vi pedagoger har filmat varandra vid två olika tillfällen i rutinsituationer (hallen). Vi har bara hunnit 
analysera den ena filmen, som visade ett tillfälle med sju barn (fem pojkar och två flickor i olika 
åldrar). Det vi såg var att barnen kommunicerade med pedagogerna. Vi såg att pojkarna behövde 
mer stöttning vad gäller val av kläder och att det var de yngsta barnen som, avsett kön, fick hjälp av 
pedagogerna. 
Forskning visar att trots att flickor ges både större ordförråd och mer träning i att kommunicera, 
dominerar pojkar som grupp talutrymmet på förskolan och skolan. Det här tycker vi är 
motsägelsefullt och intressant. Vi ser detta i t.ex. samlingen och har blivit mer medvetna om dessa 
mönster. Vi stoppar de barn som pratar rakt ut och hjälps åt att uppmärksamma varandra om de lite 
blygare/tystare barnen som räcker upp handen. Vi försöker tänka på att också ge ordet till de barn 
som inte räcker upp handen, så att alla får höras.
Fokuset har skapat en större medvetenhet om hur vi bemöter barnen och varandra, och vi har ett 
klimat där vi kan uppmärksamma och påminna varandra om vi förstärker rådande normer.
Vi har fått upp ögonen för att det är en bra metod att filma oss själva, för att få syn på vårt 
förhållningssätt. Det är viktigt att filma vid många tillfällen och att avsätta tid för analys.

2.4 Normkreativitet - Ålders och genusnormer 

Inventering 
• Pedagogerna observerade fria-leken, rutinsituationer och undervisningstillfällen. Alla pedagoger 

på avdelningen har deltagit som observatör. Vi använde oss av kamera, papper och penna. Vi hade 
olika observationsmodeller för att få fatt i rådande normer, antal gånger barnen kommer till tals 
och vilka som tar/ tar ej plats i samlingar och under grupptid.

Normkreativt arbete 2018/2019
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• Boksamtal med barnen kring genusnormen. 

Genomförande 
Exempel på vad vi såg under våra observationer:

Åldersnormer  
Både äldre och yngre barn använder sin ålder som fördel. De yngre paxade gärna oss vuxna vid 
samlingar och vid bordsplaceringar. De sökte och fick även, mycket hjälp och uppmärksamhet av 
oss.
De äldre barnen var snabba att vara först i köerna, sprang snabbt ut på gården för att paxa leksaker 
och platser. De ”ägde” även leken genom egna regler och turordningar. 
I matsalen såg vi oskrivna regler kring vilken tallrik, glas som ansågs var bäst och om det var ”rätt 
eller fel” att ta sås eller inte. Efter att observerat detta insåg vi att de var några av barnens som satte 
normen för detta beteende och de andra blev följare av denna norm. 

Genusnormer  
Vi såg en stereotyp indelning av roller vid lek.
Vid boksamtalen, i smågrupper om tre/fyra barn, observerade och utmanande vi barnen kring hur de 
tänker och påverkas av genusnormen kring bland annat kläder.  Dock konstaterade vi att barnen inte 
var så styrda av genusnormer, som vi hade befarat. Vi fick uppfattningen att det är nog mest de 
vuxna som är styrda av detta. Flera av barnen förklarade till exempel att det är ”mamma” som 
bestämmer/vill att jag ska ha rosa kläder”.

Dessa observationsunderlag användes för att planera så att alla barn ”får ta lika mycket plats” under 
utbildningen. Vi pedagoger ökade vår medvetenhet vid våra didaktiska val, för att motverka de 
rådande normer som styrde.
I leken och rutinsituationer såg vi många oskrivna regler kring normer, som vi blev observanta på 
och medvetet försökte utmana och förändra. 

 Analys 
Vi pedagoger upplever att eftersom vi själva haft fokus på normkreativitet och ifrågasatt våra egna 
normer nu blivit mer medvetna och nu lättare kan se, upptäcka och ifrågasätta rådande normer. 
Tidigare bemötte vi begränsande åsikter kring genus genom att ge det ”rätta svaret” tex ”Jo, pojkar 
kan också ha långt hår.” Nu ge vi oftare motfrågor till varandra och barnen som t.e.x ”Hur menar 
du?, Varför det?”, för att få igång en reflektion hos personen. Detta har givit djupare eftertanke hos 
både vuxna och barn. 
Vi hör barnen uttrycka och fundera: ”Man kan tycka olika”  ”Man får bestämma själv om man vill 
ha långt hår eller kort hår” osv. Begreppet Hen har börjat användas även bland barnen, där barnen 
använder HEN för att beskriva ”vem som helst”.  
I ”fria leken ” har vi bytt ut begreppet ”mamma, pappa, barn” till ”familj” för att ge utrymme för 
och bredda förståelsen för alla olika familjekonstellationer i samhället. 
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Vi har medvetet utmanat barnen att välja lekar och lekroller som inte var invanda. Om hen brukar 
tar rollen som mamma, kan hen kanske prova att ta rollen som morfar eller lillasyster osv. 

Vid boksamtal och lässtunder har vi tillsammans med barnen ifrågasatt text och bilder utifrån ett 
normkritiskt tänkande. Vi försöker ställa öppna frågor där vi istället för att diskutera om det bara är 
pojkar som kan jobba som brandman, istället frågar ”Vilka kan jobba som brandman?”

Vid föräldramötet i Februari fick föräldrarna i smågrupper diskutera: Vad är det för normer som 
barnen växer upp med? Hur begränsas barnen av dessa normer? Genusnormer var det som lyftes 
mest bland föräldrarna och vi upplever att efter detta möte har en viss förändring bland barnen skett 
där en högre tolerans visas kring kläder och skor. Förut kunde högre protester uttryckas kring vad 
som var ”rätt eller fel” i val av kläder.

2.5 Normkreativitet- Representation 
Genomförande 
Litteratur  
Ett bra första steg för den förskola som vill börja jobba normkreativt är att starta med lässtunden, 
som är en aktivitet som de flesta förskolor gör dagligen. Steg ett handlar om att titta på 
representationen. Kan alla förskolans barn hitta spegling i de böcker vi har i våra bokhyllor? Finns 
samtidens mångfald av sätt att leva och vara representerad? För vad sänder det för signal om allas 
lika värde om det inte är så? (Salmson, förskoletidningen, 2017).

Bra böcker bygger broar, och visar olika sätt att leva och vara. De blir ett fönster där vi både kan få 
se olikheter och hitta gemensamma nämnare i t ex upplevelser och känslor. Eller som Astrid 
Lindgren sa:

Bra litteratur ger barnen en plats i världen och världen en plats i barnen (Salmson, Ivarsson 2015, 
s.75).

Vi kontaktade biblioteket och fick tips på böcker som utmanar normer som etnicitet, kön, genus, 
funktionsvariation, familj, ålder och böcker på andra språk och böcker från andra kulturer. Vi lånade 
böcker som speglar våra barn och samtidens mångfald att leva och vara representerad. När vi läste 
böckerna tillsammans med barnen uppmuntrade vi till samtal kring bilder, personer, händelser. Vi 
upptäckte också att barnen reflekterade över olika normer i böckerna. Vi hade flera samtal kring 
olika familjekonstellationer då barnen pratade om sina egna familjekonstellationer och upptäckte att 
de ser olika ut. 
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Medvetenhet i rummen  
På vilket sätt känner sig till exempel olika barn välkomna och delaktiga utifrån det som sätts upp på 
väggarna. Förstärker vi en norm eller vidgar vi den? Blir det fysiska rummet en resurs i arbetet att 
öppna för nya perspektiv och vidgade normer? (Salmson, Ivarsson, 2015, s.296)

Vi har tittat i vår miljö och på våra väggar vad vi visar och representerar och har sedan tagit bort 
och lagt till för att vidga rådande normer. 

I vårt projekt med bollar ville vi inspirera och visa på vad man kan göra med bollar. Vi tog då fram 
bilder där olika människor möter bollar på olika sätt. Vi ville att dessa bilder skulle visa på 
mångfald genom bland annat etnicitet, kön, ålder och kropps och funktionsvariation. Vi har pratat 
mycket om bilderna med barnen och barnen har visat stort intresse för dem. Bilder har inspirerat 
barnen att göra lika som dem på bilderna.

Musik 
Vi har synliggjort och erbjudit musik med olika genrer, kulturer och språk. Vi har främst tänkt på att 
erbjuda, representera de språk barnen talar på förskolan. Vi har tex lyssnat på blinka lilla stjärna och 
imse vimse spindel på många olika språk. Alla barn har tillsammans lyssnat på alla språk. Vi har 
inte lyssnat på vissa språk med vissa barn. Vi kan se att barnen visar glädje och igenkänning när de 
hör sånger på sitt modersmål. Vi har också tänkt på vilka som representeras i de sånger vi sjunger 
på förskolan. Vilket kön de har, vilka roller de tar mm. 

Analys 

Vi frågar oss   
- Vad har den normbrytande litteraturen gjort för skillnad för barnen? 
- Vad lägger normbrytande bilder till?

Vi märker att litteraturen och bilderna skapar nya samtal och funderingar hos barnen. Vi tror också 
att genom att se olikheter i böcker och på bilder så får barnen erfara att världen och människor ser 
ut på olika sätt. Det finns många olika sätt att leva och vara. Genom att möta världen genom 
litteraturen som Astrid Lindgren skriver så blir världen inte lika ”främmande”. Det blir självklart för 
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barnen att människor ser olika ut, talar olika språk, har olika familjekonstellationer, 
kroppsfunktioner mm. 

När vi tittat på vilka som representeras i våra sånger upptäckte vi att de flesta sånger handlar om en 
han. Där tänker vi på att variera med hon, den eller han. Vi har även tänkt på vad sångerna 
förmedlar vad det gäller tex vad pojkar/flickor, mammor/pappor förväntas göra. Vi tar inte alltid 
bort det stereotypa men försöker variera och prata med barnen om hur det är och om det alltid måste 
vara så.
I vår miljö har vi också sett över vilka planscher, bilder, pussel, och tavlor vi har uppe och vad de 
visar, signalerar.

Att få höra sitt modersmål ser vi är viktigt. Där har musiken verkligen varit en tillgång. Detta vill vi 
utveckla vidare och jobba mer med till nästa år.

3. Slutsats av Fasanens förskolas fokus 2018-2019 
Ledningsgruppen ser att alla anställda idag har en ökad medvetenhet om normkritikens betydelse, vi 
ser att alla anställda idag ser betydelse av sitt eget handlande till viss del och att de anställda idag 
ser detta arbete som meningsfullt och intressant. 
Arbetet mot ett normkreativt arbetssätt för alla barn på Fasanens förskola har påbörjats och kommer 
att fortsätta nästa verksamhetsår, tillsammans med arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. Planeringen av nästa års genomförande påbörjas augusti 2019 


