
 

 

 

                                    EXAMENSARBETE 
                                              Våren 2015 

Sektionen för Lärande och Miljö 
Förskollärarutbildning, utbildningsvetenskap 

 

 Språkets makt  
i förskolan  

 

- En litteraturstudie med fokus på pedagogers användning 

av språket som maktinstrument 

   
 
 
 
 

Författare 

Åsa Hulst 

Camilla Tell 

 
Handledare 

Emelie Nilsson 

 
Examinator 

Lena Bäckström



 

Språkets makt i förskolan -  

En litteraturstudie med fokus på pedagogers användning av  
språket som maktinstrument 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Abstract 
 
En litteraturstudie som analyserar och studerar artiklar, avhandlingar och antologier. 

Syftet är att undersöka vilken makt pedagoger har i användandet av språket i mötet 

med barnen, med fokus på vilken makt som synliggörs och hur den upprätthålls 

genom språket av pedagogerna i förskolans verksamhet. Studien belyser den 

omedvetna makt som vägleder individen i sättet att tänka mot ett bestämt mål och 

som utgör osynliga ramar för hur samhället fungerar.  

 

En diskursiv ansats antas för att sammanfatta befintlig forskning där empirin 

analyseras för att kunna förstå problemområdet. Teoretisk utgångspunkt är Foucaults 

maktteori och det postmodernistiska synsättet vilka båda synliggör förgivettagna 

mönster.  

 

Resultatet visar att pedagogers oreflekterade språkliga handlingar utgår från 

förgivettaganden och historiska arv och används i mötet tillsammans med barnen på 

förskolan. Detta kan leda till maktutövning då omedvetna normer och värden kan 

förstås som ”sanningar” vilka överförs till barnen.  

 

Nyckelord: Normer och värden, maktutövning, förgivettaganden, språkliga 

handlingar, diskurs. 
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1. Inledning 
 
Förskolan är en samhällsinstitution med dagliga möten mellan barn och vuxna, en plattform 

där sociala konstruktioner levs och upprätthålls. Av egna erfarenheter inom förskolans 

verksamhet och som studenter har vi under årens lopp uppmärksammat hur pedagoger ofta i 

sitt handlande refererar till sitt ”sunda förnuft” som baseras på normer och värderingar. Vi 

tolkar det ”sunda förnuftet” som dolda och outtalade sanningar och kunskaper, utifrån ett 

individuellt tänkande som möjligtvis inte överensstämmer med pedagogiska intensioner och 

innehåll. Vi upplever att pedagogers bemötande ser olika ut beroende på dess kulturella och 

historiska erfarenheter och hur sanningar i förskolan överförs genom språket från en 

generation till nästa. Utifrån olika sociala strukturer såsom klass, kön och etnicitet skriver 

förskolans styrdokument (Skolverket 2010) fram att varje barn ska erbjudas samma 

möjligheter och förutsättningar att obegränsat utveckla sina kunskaper, potentialer och 

intressen.  
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 (Ibid., s. 4). 

 

I vårt läraruppdrag ska vi förmedla det kulturella arvet samtidigt som vi aktivt ska motverka 

traditionella och invanda mönster som vi ibland inte reflekterar över. Utifrån aktuell forskning 

och litteratur vill vi med vårt examensarbete komma närmare ett synliggörande av 

pedagogernas normer och värderingar. Vi behöver uppmärksamma och ifrågasätta det som tas 

för givet och det invanda mönstret som vi upplever fortfarande finns kvar i dagens förskola. 

Då normer inte alltid är synliga kan det bidra till maktstrukturer. Därför är det betydelsefullt 

för oss att uppmärksamma, problematisera och kritisera hur dessa dolda sanningar och 

maktstrukturer uppstår då denna kunskap kan ge oss verktyg att synliggöra och kunna förhålla 

oss till dessa sammanhang.  

 

I enlighet med målen och den pedagogiska profilen som förskollärarutbildningen på 

Högskolan Kristianstad innefattar har vi under vår studietid utvecklat ett intresse för 

pedagogers språkanvändning där deras förhållningssätt och bemötande genom 

kommunikationen skapar olika möjligheter för barns utveckling och lärande. 

Förskollärarutbildningens utbildningsplan (Utbildningsplan 2012) består av många olika 

väsentliga delar som har berikat oss med betydelsefulla och användbara kunskaper som vi kan 

använda oss av i vår profession i förskolans verksamhet. I relation till 
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förskollärarutbildningens utbildningsplan (Ibid.) grundar sig vårt examensarbete i 

demokratiska värderingar och normer med en inriktning mot språk där vårt uppdrag är att 

behandla alla individer lika oavsett klass, kön och etnicitet. Utbildningen har gett oss verktyg 

att självständigt söka kunskaper på en vetenskaplig nivå baserat på aktuell forskning som 

genomsyras i vårt examensarbete vilket även högskolelagen lyder under.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Historiskt sett har makt studerats sen Aristoteles tid och enligt Nationalencyklopedin beskrivs 

makt enligt följande: ”Maktresurser kan också investeras i samhällets lagar och institutioner 

liksom i normer och värderingar och påverkar därigenom indirekt människors handlande” 

(Nationalencyklopedin 2015). I modern tid var det var främst idéhistorikern Michel Foucault 

(1926-1984) som studerade relationen mellan makt och kunskap. Han studerade dessutom 

”sanningsbegrepp och vetenskapliga klassificeringar” och hur de är relaterade till makt (Ibid.).  

 

Språket är vår främsta kommunikationsmetod där sanningar och diskurser kontinuerligt 

skapas och överförs. Vi har valt att göra en litteraturstudie om språkets makt i förskolan i 

mötet mellan pedagoger och barn. Vi vill förmedla kunskap till pedagoger i förskolans 

verksamhet om vikten av att kunna förhålla sig kritiskt till och reflektera över sitt användande 

av språket som kan ses som ett maktinstrument. Vi har använt aktuell forskning och 

kurslitteratur såsom antologier och avhandlingar, vilket har utgjort bakgrunden till vårt arbete 

och verkat som stöd i våra argument och uppfattningar kring ämnet. Vi har alla erfarenheter 

med oss och inställningar till vår omvärld som ibland kan och bör ifrågasättas. Åberg & Lenz, 

Taguchi (2005) beskriver att pedagoger behöver reflektera över sitt förhållningssätt i sin 

vardag för att granska och diskutera självklarheter som ibland tas förgivet, då det annars kan 

bli ett invant mönster som vi slutar att tänka kring. Detta kan beskrivas som dolda läroplaner 

vilket innehåller oskrivna regler som överförs från pedagogerna till barnen i förskolans 

praktik. 

 

Sommer (2012) belyser vikten av att förstå hur kulturen omkring oss är utformad och hur den 

påverkar oss i olika sammanhang. Han menar vidare att världen skapas i kulturella 

sammanhang som kan skilja sig från kultur till kultur. Resultatet av vår historia, relationer och 

traditioner finns i den pågående kulturen som vi föds in i och genom kommunikationen 
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mellan människor lär vi oss hantera de verktyg som finns representerade där (Ibid.). Våra 

erfarenheter, tolkningar och tankesätt präglas av den kultur man tagit del av, vilket genererar i 

att vi har olika synsätt på vår omvärld. Vi handlar efter egna erfarenheter och utifrån dessa 

förstås nya sammanhang och innebörder.  

 

Barndomar kan inte endast fokusera på det enskilda barnet, utan barnet är en del och 

samhällsuppfattningar är en annan del av barndomen. Dessa är knutna till kulturella diskurser 

och kontexter. Barndom kan inte skiljas från historiska och ideologiska aspekter utan 

samverkar med varandra vilket speglar samhällssynen i en viss historisk/kulturell tid (Halldén 

2012). Beroende på pedagogernas barnsyn speglar om barnet blir bemött som being, där 

barnet ses som kompetent med egna förmågor, uppfattningar, erfarenheter och kunskaper eller 

om barnet blir bemött som becoming där barnets ses som ofullständiga individer som behöver 

förses med kunskaper utifrån den vuxnes kunskaper och färdigheter om omvärlden (Ibid.). 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
 

Vårt syfte är att med denna litteraturstudie undersöka pedagogers makt genom användandet 

av språket i mötet med barnen.  

 

x Vilken makt synliggörs genom pedagogers språk i mötet med barnen?  

x På vilket sätt upprätthålls maktstrukturer genom språket? 
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2 Teori 
 
I denna del presenteras de teorier vi har utgått ifrån vilket är postmodernismen och 

Foucaults maktteori där vi valt att använda oss av begreppen; disciplinär makt, subjekt 

och diskurs. Teorierna hjälper oss att förankra vår förståelse av empirin och utgör också 

utgångspunkten i sökandet på våra forskningsfrågor. Vi beskriver också vilken 

forskning som studerats tidigare inom ämnet. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
 
Vår studie utgår från Michel Foucaults (1926-1984) maktteori vars tankar grundas i det 

postmodernistiska synsättet vilket beskriver att det inte finns någon självklar sanning utan 

många olika som skapas och omskapas genom sociala processer som ständigt är i rörelse. 

”Med detta synsätt kopierar eller representerar språket inte verkligheten – det utgör 

verkligheten” (Dahlberg, Moss & Pence 2014, s. 75). Vi vill inte studera makten utifrån 

politiska och demokratiska handlingar eller utifrån hur makt kan kontrolleras genom grupper 

utan utifrån Foucault sätt att se på maktrelationer. Anledningen till att vi valde Foucaults 

maktteori som vår teoretiska utgångspunkt är att med vår litteraturstudie undersöka på vilket 

sätt pedagoger kan använda sin makt genom språket. Litteraturstudien beskriver hur individer 

genom sitt språk omedvetet väljer att tänka, tala, agera, och handla i interaktioner och samspel 

mellan och med individer, vilket skapar värden där outtalade sanningar och normer etableras 

som kunskaper. Foucault använde sig av begreppet subjekt i sina beskrivningar av människa 

eller individ där han menade att människan blir till subjekt genom yttre och inre styrningar. 

Den makt vi studerar benämner Foucault som den disciplinära makten vilken kännetecknas av 

att den vägleder människans tänkande i en viss riktning utan att bli ifrågasatt. Diskurser 

skapas och omskapas i förskolans praktik. Diskurserna formar vårt sätt att tänka och agera 

och de sätter gränser för att tänka avvikande och utanför diskursen(normen) i den kulturen 

individen befinner sig i (Ibid.). På detta sätt menar Foucault att det blir maktutövande som 

skapar sanningar i det levda samhället som präglas av den tidens kunskaper, uppfattningar och 

erfarenheter (Ibid.). 
Diskursen – själva det förhållandet man talar, använder ord, använder de andras ord (om så bara 
för att returnera dem), ord som de andra förstår och godtar (och kanske i sin tur returnerar) – det 
förhållandet är i sig en makt (Foucault 2008, s. 182).  
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2.2 Foucault 
 

Michel Foucault (1926-1984) var en idéhistoriker och filosof som verkade främst inom 

psykologi och sociologi och ansågs vara en av de mest framstående tänkarna under 1900-

talets historia (Nilsson 2008). Makt är det begrepp Foucault mest associeras till vilket han 

studerade och problematiserade under sina verksamma år. Foucaults syfte var att synliggöra 

ett annat sätt att tolka makten på som inte lyder under lagar och ordningar utan under 

normaliseringar och värden där makten finns överallt och skapas i sociala relationer (Foucault 

1980). ”Normer är tydligt kopplade till makt, men opererar vanligtvis inte genom våld eller 

tvång utan genom att människor medvetet eller omedvetet anpassar sina viljor och tankesätt 

efter dem” (Dolk 2013, s. 26). Osynliga ramar skapas för hur individen ska tänka, handla och 

förstå världen då Foucault menar att det är individen som besitter makten (Foucault 2008). 

Foucault (2001) ansåg vidare att makten skapar kunskaper och att de är beroende av varandra 

då det inte kan finnas makt utan kunskap.  
Man bör snarare medge att makten producerar vetandet (och inte bara gynnar vetandet därför att 
det gagnar den eller tillämpar vetandet därför att det är nyttigt); att makt och vetande direkt 
förutsätter varandra; att det inte finns något maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande 
område av vetande skapas och att det inte heller finns något vetande som inte samtidigt förutsätter 
och utbildar ett maktförhållande (Ibid. s. 37-38). 

 

Foucaults intentioner var inte att beskriva en teori om makt utan snarare beskriva hur makten 

får tillträde och praktiseras i sociala sammanhang. För att förstå hur makten används och 

tillämpas i dagens samhälle har Foucaults teori bidragit och gjort det möjligt att analysera 

maktrelationerna samt att förstå hur makten används i sociala institutioner som förskolan och 

skolan (Foucault 1980).   

 

2.3 Foucault och den disciplinära makten 
 
Vi vill studera den makt som kan förstås som vägledande i ett sätt att tänka och som utgör 

osynliga ramar för hur ett samhälle fungerar där välbefinnande och omsorg för individen 

främjas. Maktens osynlighet gör att den blir till en sann verklighet då den skapas av individen 

självt (Foucault 2008). Genom dess osynlighet kan den bli farlig då den är inbunden i normer 

och värderingar. Den disciplinära makten formar individen mot ett visst sätt att tänka, den 

sätter normer för hur vi ska tänka och den visar sig genom olika typer av makt. Den når sitt 

syfte genom att individen tillskriver sig den disciplinära makten vilket resulterar i att den 
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leder och organiserar sig själv. Den verkar i olika tekniker där diskurs, sanning och kunskap 

har en väsentlig funktion (Dahlberg et al. 2014).  

 

2.4 Subjekt 
 
I Foucaults texter använde han sig huvudsakligen av begreppet subjekt än människa och 

individ. Han definierade subjekt på olika sätt där han menade att människan är medskapare av 

sin egen omvärld, samtidigt som människan är styrd av andra och kan på så sätt bli 

kontrollerad. Vi konstruerar oss själva och konstrueras av andra i historiska, sociala och 

kulturella sammanhang vilket är ett resultat av diskurser och maktrelationer som ständigt är 

under förändring. Individen kan inte kontrollera sig själva då den inte har ett inre eget 

medvetande utan kontrolleras genom de diskurser de befinner sig i (Nilsson 2008).  
För Foucault är subjektet en produkt av maktens verkningar, av krafter som verkar på och igenom 
kroppen men också ett resultat av de praktiker och självteknologier hon ger sig hän åt (Ibid., s. 
180). 
 

2.5 Diskurser 
 
Vår tolkning av begreppet diskurs är att det är en sorts sanning som bildas och upprätthålls 

genom kommunikation i sociala sammanhang där individen förstår och agerar utifrån en 

tolkning av samhällets normer och värden (Dahlberg et al. 2014). Språket blir på så sätt ett 

redskap att utöva makt där pedagoger i förskolan har en betydelsefull roll i överförandet av 

rådande diskurser.  
Det handlar inte om det inneboende sanna eller falska i ett påstående, om det är rätt eller fel i 
någon absolut mening; det handlar snarare om hur vissa påstående i viss tid och på viss plats 
kommer att behandlas som om det vore sann kunskap (Ibid., s. 82). 
 

Diskursens innebörd är beroende av hur språket används i utvecklingen av att skapa och 

omskapa uppfattningen och förståelsen av omvärlden där språket inte endast ska förmedla 

eller kopiera sanningen om världen. Det sätt vi använder vårt språk är en spegling på hur 

individer uppfattar och tolkar världen. Hur vi väljer att prata om olika företeelser skapar en 

form av praxis, ram på hur vi ska förhålla oss till verkligheten (Ibid.). I styrdokument 

(Skolverket 2010, 2011) för förskola och skola samt psykologiska och pedagogiska teorier 

sammankopplas ofta diskurser och språk med det verbala och det litterära språket. Även våra 

sinnesuttryck som vi tolkar omvärlden på och förlitar oss mest på, är diskursiva då de är en 

konsekvens av ett instuderat meningsskapande (Nordin-Hultman 2006). Resultatet blir att vi 
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agerar, tänker och kommunicerar utifrån diskursiva praktiker som är rådande i den kultur som 

omger oss. Enligt Foucault så bildar makten sanningar eller diskurser för hur ett samhälle ska 

agera och förstås utifrån dessa normer (Nilsson 2008). Foucault menar att dessa diskurser 

skapar sanningar i den verklighet vi lever där diskurserna i samhället både möjliggör och 

omöjliggör hur människan väljer att handla, tänka och tala (Dahlberg et al. 2014).  

 

2.6 Postmodernismen 
 

Ur ett postmodernistiskt perspektiv ses omvärlden och kunskapen som en gemensam 

konstruktion där vi alla är engagerade i samspel med varandra för att skapa mening snarare än 

att försöka söka sanningen (Dahlberg et al. 2014). Perspektivet stödjer sig på att den studerar 

och kritiserar etablerade teorier och menar att samhället och kunskapen är föränderlig och 

utvecklas kontinuerligt vilket betyder att den inte är konstant och kan tas förgiven (Nordin-

Hultman 2006). Våra uppfattningar och förståelser om världen präglar vårt sätt att tänka och 

handla vilket kan bli invanda mönster och förgivettagande som kan leda till oreflekterat 

handlande där vi agerar och bemöter barnen utifrån egna föreställningar.  

 

Foucault hade en väsentlig del av utvecklingen av det postmoderna perspektivet. Han beskrev 

precis som postmodernismen att kunskap är omgiven av maktrelationer som avgör vad som är 

rätt och fel med andra ord är de beroende av varandra (Dahlberg et al. 2014). 

 

2.7 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning inom ämnet har använt sig av kvalitativa studier där både observationer 

och intervjustudier genomförts. Forskare har även använt sig av att granska styrdokument 

samt skriftliga dokument av olika slag där maktutövning genom språkliga handlingar 

studerats. I de tidigare forskningsmaterialen vi tagit del av menar forskarna att det har gjorts 

få undersökningar kring maktrelationer i förskolans verksamhet vilket är en möjlig anledning 

till varför vi inte hittar några genomförda litteraturstudier som analyserat studiers resultat 

inom detta område. Vi väljer därför att bidra med en litteraturstudie om pedagogers makt 

genom språket. Det har varit angeläget för oss att belysa språkets makt och uppmärksamma 

pedagoger om detta då vi upplever att ämnet är utforskat inom förskolans praktik. I vår 

forskning väljer vi att granska vetenskapliga artiklar, avhandlingar, samt antologier för att 

finna svar på våra forskningsfrågor. 
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3 Metod 
 
Av olika anledningar valde vi att genomföra en litteraturstudie. Dels var det för att söka stöd 

och svar på våra forskningsfrågor utifrån aktuell forskning, avhandlingar och antologier, samt 

för att uppnå syftet med vår studie. Det var även för att vi ville få förståelse och djupare 

kunskap om vårt ämne genom att studera, analysera och bearbeta framställd vetenskaplig 

forskning inom detta ämne. För att göra det möjligt och erhålla en gedigen kunskap inom vårt 

ämne ville vi sammanföra vårt resultat i förhållande till andra vetenskapliga undersökningars 

resultat. Vi försökte att anta en diskursiv ansats för att studera och sammanställa vårt 

insamlade material och på så sätt kunna förstå vårt problemområde vilket är att studera 

pedagogers makt genom språkanvändning i mötet med barnen. Vår ansats blev även 

behjälplig då den bygger på att analysera språkliga handlingar som inte får tas för givet utan 

behöver studeras för att synliggöra dolda budskap och diskurser som de innefattar 

(Denscombe 2012). Vi ville undersöka vilken makt som synliggjordes genom pedagogers 

språk och på vilket sätt maktstrukturer upprätthölls i mötet med barnen. Metoden användes 

för att sammanfatta befintlig forskning samt finna svar på det vi avsåg att undersöka (Patel & 

Davidson 2011).  

 

3.1 Sökning av artiklar 
 

För sökning av artiklar har vi via Högskolan Kristianstads hemsida använt oss av databaserna 

Summon, Eric, Springer Link och Google Scholar. Eric valdes då den inriktar sig på 

utbildningsvetenskap. Springer Link, Summon och Google Scholar använde vi oss av för att 

de innehåller vetenskapliga artiklar med full text samt att de är ämnesövergripande. För att 

motsvarar det vi vill undersöka och begränsa urvalet av artiklar valdes sökorden och 

ordkombination i samråd med vår handledare. De svenska sökorden som användes var; 

maktstrukturer, dolda läroplaner i förskolan/skolan och diskursiva praktiker i förskolan. De 

engelska sökorden som användes var power structures, hidden curriculum in 

preschool/school och discursive practices in preschool. I bearbetningen av artiklarna har vi 

valt både svensk och engelsk litteratur.  
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3.2 Urval 
 
Av de forskningsartiklar vi fick fram gjorde vi ett urval där vi fokuserade på den språkliga 

makten som figurerar i sociala diskurser på förskolan. Vi fick träffar på sociala strukturer 

såsom dolda läroplaner där makten utövas genom kroppsspråket, verbala språket och det 

skrivna språket, och som förekommer i förskolans verksamhet genom språket. Vi fick även 

träffar kring hur kön konstrueras i förskolans praktik.  

 

Då det var väsentligt för oss att utgå från aktuell forskning valde vi att utgå från artiklar som 

var publicerade från år 2005 och framåt, men vi ville även att artiklarna skulle vara 

referensgranskade så kallade peer-reviewed för så högt evidensvärde som möjligt. 

Litteraturstudien bygger även på kurslitteratur som under vår utbildning har väckt vårt 

intresse att studera sambandet mellan makt och språk. Vi har valt att göra en tabell för att på 

ett tydligt sätt redovisa våra vetenskapliga artiklar, avhandlingar och antologier (Bilaga 1). 

Artiklarna bearbetas mer ingående i löpande text under rubriken: 4. Resultat och analys. 

 

3.3 Genomförande 
 

Vi är två studenter som tillsammans skriver examensarbetet. Vi har kontinuerligt haft 

möjlighet för fysiska träffar där vi bearbetat empirin genom att granska vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och antologier. Dess innehåll diskuterar maktrelationer och maktstrukturer i 

användningen av språket vilket har fört vårt arbete vidare. Bearbetningen har bestått av att 

granska forskarnas syfte, tillvägagångssätt, tillförlitlighet och resultat för att få en djupare 

förståelse för hur maktstrukturer upprätthålls i förskolan. För att närma oss vårt 

problemområde och få svar på våra forskningsfrågor har det varit avgörande för oss att 

diskutera den sammanställda empirin utifrån Foucaults maktteori och det postmodernistiska 

perspektivet så att våra uppfattningar och förståelser överensstämmer med varandra i vår 

bearbetning och analysprocess. Det har varit betydelsefullt för oss att tillsammans kunna 

genomföra studien där vi båda har tagit lika stort ansvar i alla delar i processen med 

examensarbetet. Vi har både arbetat tillsammans, men även enskilt då vi har fördelat 

uppgifterna mellan oss som vi diskuterat och sammanställt vid de fysiska träffarna, vilket har 

genererat till att den röda tråden har följts i vårt arbete. Med hjälp av vår handledares 

kommentarer och konstruktiva kritik har vi kommit vidare i skrivprocessen av vårt 

examensarbete.  
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3.4 Etiska övervägande 
 
Enligt de forskningsetiska principerna i humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning är de 

fyra huvudkrav vi behöver ta hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010). Då vi genomför en 

litteraturstudie undersöker vi litteratur för att besvara och redovisa våra forskningsfrågor. 

Källmaterialet består av ett urval av antologier, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Då 

materialet som använts i vårt arbete redan tagit hänsyn och förhållit sig till de allmänna 

forskningsetiska principerna är materialet legitimt insamlat vilket försäkrar anonymitet då vår 

studie inte fokuserar på någon enskild individ. Källmaterialet hanteras varsamt och 

respektfullt där vi har en ödmjukhet inför forskarnas resultat. Vi har gjort vårt yttersta för att 

inte skriva fram ett annat resultat än vad författarna kommit fram till. Det är betydelsefullt för 

oss att tolka och förstå deras syfte på rätt sätt men samtidigt är vi medvetna om att det kan 

tolkas på olika sätt. I resultatdelen tolkas empirin så neutralt och ärligt som möjligt utifrån vår 

förståelse av vår teoretiska utgångspunkt.  

 

3.5 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten i en studie handlar om att resultatet, oavsett när eller vem som utfört studien, 

ska generera till likvärdigt resultat då tillvägagångssättet varit densamma (Denscombe 2012). 

För att vara så objektiva som möjligt i våra framskrivningar har vi varit noggranna med att 

kontinuerligt återgå till vårt syfte i vår studie för att ge ett rättvisande och riktigt resultat på 

våra forskningsfrågor. Relevant empiri är insamlad på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att vi 

är medvetna om att det vi studera är det vi avser att forska kring. ”Att veta vad vi undersöker 

handlar om överrensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt 

undersöker” (Patel och Davidson 2011, s. 102). För att framställa så god tillförlitlighet som 

möjligt har vi under hela processen omsorgsfullt och grundligt bearbetat empirin. 
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4 Resultat och analys 
 

Syftet med vår studie var att undersöka eventuell makt som kommer till uttryck via språket i 

pedagogers möte med barn. De vetenskapliga artiklar, avhandlingar och antologier som vår 

empiri består av presenteras överskådligt i tabellform (Bilaga 1). Vi analyserar empirin utifrån 

Foucaults maktteori och postmodernismen vilket är vår teoretiska utgångspunkt. Då vi valde 

att fokusera på makt genom språket var det kroppsliga, verbala, det skrivna språken och 

språket genom kulturen som återkom i de olika vetenskapliga artiklarna, avhandlingarna samt 

antologierna vi bearbetat och granskat.  

 

4.1  Verbala språket  
 

Navarro Hernandez, Romo Gonzalez & Vazquez Sanchez (2013) belyser med sin studie att 

normer, seder, övertygelser och språkformer kommer till uttryck i olika strukturer och 

funktioner genom dolda läroplaner i institutioner som skola och förskola. Med deras studie 

synliggör de hur en integrerad vetenskapsteori (epistemologi) om kunskap och vetande, i både 

den officiella och dolda läroplanen, har för inverkan på samhället. Resultatet visar att den 

dolda läroplanen verkar genom normer och värderingar och att det är betydelsefullt att lyfta 

det osynliga till en diskussion där både elever och pedagoger tillsammans reflekterar och 

analyserar ideologier för att kunna förstå och omvärdera förutfattade meningar och 

uppfattningar. Skolan borde vara den primära platsen för att utveckla en kunskap om kön för 

att kunna minska de sociala orättvisorna då skolan är en plats för hur olika förväntningar 

konstruerar män och kvinnor (Ibid.).  

 

Utifrån vår teoretiska utgångspunkt tolkar vi resultatet att i den sociala miljön som existerar i 

skola och förskola skapas förutsättningar för utveckling och lärande samtidigt som det 

överförs dolda sanningar genom barn och vuxna i verbala handlingar och bildar diskursiva 

praktiker (Foucault 2008). De outtalade sanningarna blir vedertagna och speglar sig genom 

våra normativa handlingar och värderingar vilket leder till att makt upprätthålls och 

synliggörs som den diskursiva makten. Den dolda läroplanen bör reflekteras och synliggöras 

för att förstå hur vårt bemötande präglas av oreflekterade handlingar vilka bygger på våra 

uppfattningar och förståelser om omvärlden. I miljöer som skola och förskola skapas kunskap 

där förgivettagna värderingar och förståelser synliggörs genom gemensamma reflektioner och 
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diskussioner. På så sätt uppnås målet med att bemöta alla barn likvärdigt oavsett kön, klass 

och etnicitet som våra styrdokument (Skolverket 2010, 2011, SFS 2010: 800, 

Barnkonventionen 2009) skriver fram.  

 

Individers uppfattningar påverkas av historia, samhället och kulturella kontexter i vilken 

förskoleverksamheten befinner sig och att könsidentiteten skapas i en pågående process där 

språk och makt har en avsevärd betydelse (Ärlemalm Hagsér & Pramling Samuelsson 2009). 

”När det gäller de språkliga uttrycken i förskolans praktik har studier med olika perspektiv 

gett stöd för att språk har en avgörande roll när det gäller att gestalta och konstruera kön” 

(Ibid., s.92). Kön konstrueras av både barn och pedagoger i förskolan där forskarna ser att 

barnen själva är produktiva och motiverade i sin konstruktion av kön. Ärlemalm Hagsér & 

Pramling Samuelsson (2009) visar hur tidigare studier synliggjort att pedagoger har olika 

tonlägen när de pratade till pojkar och flickor vilket även synliggörs i deras egen studie. 

Resultat visar på att pedagogerna agerar utifrån stereotypa könsmönster där pojkarna är i 

centrum och flickorna osynliggörs, vilket synliggörs i form av språk, respons och uppmuntran 

ifrån pedagogerna. Ett exempel visar på en överlägsen manlighet i verksamheten då 

pedagogerna väljer att bestämma kön på en handdocka i form av ett maskulint namn. 

Resultatet visar även hur barnen själva är kreativa och handlingskraftiga i att utmana rådande 

strukturer trots pedagogernas könsstereotypa agerande (Ibid.). Utifrån vår teoretiska grund 

tolkar vi deras resultat där både barn och vuxna är medkonstruktörer i skapandet av kön i 

förskolan och upprätthålls genom det verbala språket. Samhällssynen och den kultur vi lever i  

är präglad av historiska oreflekterade ideologier som överförs från en generation till nästa 

vilket speglar hur barnen tänker och förstår kön. Pedagoger talar med barnen utifrån sina 

invanda och oreflekterade uppfattningar om att förstå kön där pojkarna ges mer utrymme och 

uppmärksamhet än flickorna, vilket visar sig genom språkliga handlingar. Oavsett denna 

språkliga makt utmanar barnen de rådande diskurserna i förskolan. Det är en makt som styr 

och konstruerar kön, vilket leder subjektet i en bestämd riktning mot en bestämd 

förgivettagande föreställning om hur kön konstrueras. (Foucault 2001). 

 

I sociala konstruktioner och i dagens samhälle påverkas vi på olika sätt av makt. Genom att 

styras åt ett specifikt håll och formas enligt en viss norm som både Navarro Hernandez et al. 

(2013) och Ärlemalm Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) beskriver i sina studier visar på 

en makt som används genom det verbala språket. En makt vilken benämns som den 

disciplinära makten (Foucault 2001).  
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Disciplinen ”framställer” individer; den är den specifika tekniken för maktutövning där 
individerna är på samma gång föremål och verktyg. Den är inte en triumferande makt, som utifrån 
sitt övermått förlitar sig på sin övermakt; den är blygsam, misstänksam makt som fungerar enligt 
en uträknad men permanent ekonomi (Ibid., s. 199). 

 

Syftet med den disciplinära makten är att styra och leda subjektet mot ett önskvärt mål, som 

synliggörs i Navarro Hernandez et al. (2013) och Ärlemalm Hagsér & Pramling Samuelsson 

(2009) studier där pedagoger styr och leder barnen mot ett speciellt kön, vilket visar sig vara 

omedvetet och inte något som pedagogerna reflekterar över. Makten upprätthålls i kontexter 

genom vedertagna sanningarna och diskurser vilket kommer till uttryck via pedagogers 

normer, värden och hur miljön struktureras och konstrueras.  

 

4.2  Skrivna språket  
 

Resultatet visar på att den makt som kommer till uttryck i det skrivna språket är utifrån 

speciella utformade dokument som används för bedömning av det enskilda barnet. Det mäter 

och bedömer barns kunskaper och utveckling genom klassificering, bedömning och 

registrering. Exempel på sådana dokument är vad Cohens (2008) artikel belyser. Hennes 

studie är genomförd i USA och baseras på en undersökning av olika diskurser genom ett 

skriftligt dokument; Developmentally Appropriate Practice DAP. Den skriftliga diskursen i 

dokumentet speglar hur det skrivna språket värderar identiteter och verkar i termer av 

motsatsord som "Appropriate Practices” (utvecklingslämpliga metoder) och ”Inappropriate 

Practices”(utvecklingsolämpliga metoder). Dessa bedömningsdokument kan bekräfta 

maktrelationer där texten accepteras som sanningar, där synpunkter, åsikter och 

föreställningar redan är bestämda som godkänns och genomförs i praktiken utan att de 

ifrågasätts. Denna förgivettagande diskurs klassificerar barnen på olika sätt utifrån pedagogers 

värderingar och normer vilket leder till begränsningar i barnens utveckling och lärande (Ibid.). 

Vår analys av detta resultat visar på en makt där det skrivna språket inkluderar och exkluderar 

genom att bedöma vad som anses vara det normala och rätta i barns utveckling (Foucault 

2001). Maktens som synliggörs i de skriftliga dokumenten är en makt som är bunden till 

kunskap, en makt som normaliserar och utvecklar barnen efter uppsatta dolda ramar vilka är 

utformade av vuxna. Detta pedagogiska verktyg används som ett underlag för att följa barns 

utveckling och lärande. Det blir till en maktutövning då den inte kritiskt granskas och 

utvärderas kontinuerligt mellan pedagogerna, vilket är betydelsefullt för att utveckla en 

förståelse och synliggöra förgivettagna och dolda sanningar.  



 

17 
 

Till slut skall disciplinen medverka till att maktrelationerna utpekas inom själva mångfalden och 
inte ovanför den, så diskret som möjligt, […] för denna uppgift svarar sådana anonyma 
maktverktyg som låter sig utsträckas till hela den mångfald de reglerar, tex den hierarkiska 
övervakningen, den oavbrutna registreringen, de ständiga bedömningarna och klassificeringarna 
(Ibid., s. 257).   

 

Makten genom det skrivna språket definieras i olika styrdokument (Skolverket 2010, 2011) 

för förskolan och skolan vilka är bearbetade och skrivna av vuxna. Styrdokument (Ibid.) vars 

innehåll består av dagens sociala och politiska diskurser och är avsedda att ligga till grund för 

pedagogernas arbete med barnen i förskola och skola. Diskurser som är rådande i en viss tid 

bildar nya diskurser med utgångspunkt i de tidigare diskurserna beroende på samhällets 

utveckling. Det finns inte en sanning utan många olika som ständigt är i förändring vilket 

även grundar sig i Foucault’s maktteori och det postmoderna tankesättet. Diskurser utövas 

och samverkar för att utveckla en tydligare bild och förståelse av världen i både tal och skrift, 

där vissa diskurser råder över för hur samhället definierar och organiserar både subjektet och 

dess sociala strukturer (Cohen 2008).  

 

Dokument som DAP skapar maktrelationer som upprätthålls i förskolan vilket framställer ett 

samhälle som kontrollerar och begränsar barnens möjligheter till utveckling och lärande där 

det inte tas hänsyn till barnens egna erfarenheter, kunskaper och perspektiv. Subjektets 

förståelse styrs genom det skrivna språket i en viss riktning då den osynliggör andra 

perspektiv och placerar barnen i kategorier utifrån deras olika kunskaper (Foucault 2001). På 

så sätt upprätthålls maktrelationer genom det skrivna språket i förskolan.   

 

Foucaults maktteori och det postmoderna tankesättet kan erbjuda förskolans pedagoger en ny 

medvetenhet om hur det skrivna ordet formar individens uppfattningar, upplevelser och 

föreställningar (Cohen 2008). Detta kan bidra till att pedagoger på nytt överväger sitt 

tillvägagångssätt för reflektion över sociala och politiska förändringar som sker i framtiden 

där makten kan ses som sanningar som skapas i människors liv (Ibid.).  
Power is a relationship of struggle to dominate the meanings that people give to their lives. It is a 
battle to authorize the truth, because truths are produced in one’s struggle to construct the 
meanings of one’s actions, thoughts and feelings (Ibid., s. 10). 

 

Dialoger mellan vårdnadshavare och pedagoger är betydelsefulla, men även pedagoger 

emellan och mellan forskare och pedagoger. ”Moore time in a school day is needed to 

dialogue” (Cohen 2008, s.18). Pedagoger behöver få tid och möjlighet att tillsammans planera 

och diskutera för att på så sätt få insikter i hur de på bästa sätt kan stötta barnen i deras 
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utveckling. Detta görs genom observationer av barnen och ett gemensamt reflektionsarbete av 

det de sett och hört. ”Shared meaning and multiple perspectives can be acquired through 

discussions” (Ibid., s.18). Genom ett grundligt reflektions- och analys arbete mellan kollegor 

och vårdnadshavare synliggörs den omedvetna disciplinära makten som pedagoger använder i 

sitt språk när de talar till barnen.  

 

Pedagoger i förskolan får inte förlita sig på regler och bestämmelser för att lära ut pedagogisk 

kunskap om de sociala och kulturella förhållanden av de barn som de undervisar. Även om 

det kan finnas lite som människor känner till och tror är sant kan pedagogen känna 

engagemang och styrka i barnens gemenskap. Detta gör det möjligt att motverka system av 

sanning och makt som finns i förskolans praktik genom att kritiskt reflektera, samt att aktivt 

bedriva forskningsprojekt (Cohen 2008). För att pedagoger ska få syn på och förstå sin egen 

makt behöver de lyssna på barnen och försöka ta reda på deras tankar, förståelser och 

erfarenheter vilket kan ske i kommunikationen dem emellan. 

 

4.3  Kroppsspråket 
 

Maktrelationer upprätthålls även genom vårt kroppsspråk, vilket Rossholt (2009) visar med 

sin studie. Hennes studie baseras på diskursiva praktiker i förskolan för de yngsta barnen, 1-2 

år, där materialet på förskolan blir ett verktyg för både de kroppsliga och diskursiva 

praktikerna. De diskursiva praktikerna belyser hur diskurser skapas, utvecklas och förvärvas i 

ett samhälle där sanningar bestäms och hur de förekommer genom sociala förhållanden 

(Foucault 2008). Artikeln uppmärksammar hur de yngsta barnen använder sin kropp och hur 

de agerar i förskolans olika miljöer vilket visar på att de är beroende av de vuxna som finns i 

deras omgivning (Rossholt 2009). Syftet är att försöka förstå de yngre barnen från ett 

perspektiv där fokus tas bort från det verbala språket, som annars brukar vara det 

grundläggande och primära språket. Med fokus på de yngre barnens varande, kunskap och 

intention genom hur de använder sin kropp i den fysiska miljön på förskolan och vilka olika 

tillvägagångssätt de väljer (Ibid.).  

 

Resultatet visar att med hjälp av pedagogen lär sig barnen i studien hur de ska förflytta sig i 

den fysiska miljön på förskolan och lär sig på så sätt att anpassa sina rörelser. Med detta 
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menar Rossholt (2009) att de yngsta barnens kroppar nästan alltid är förknippat till en person 

eller ett föremål.  
From a Foucauldian perspective, meaning is related to representation, but meaning is not 
only in language – it is rather in the action and the subject’s bodily status/position (Ibid., s. 62). 

 

Vad som framkommer i studien är att både det talade språket och kroppsspråket består av en 

makt där vuxna som deltar i aktiviteter med de yngsta barnen har makten att styra barnens 

kroppar och på så vis skapa nya relationer till andra människor och objekt. Då pedagogen i 

studien håller sig nära barnen kan hon som subjekt visualisera och anta sin kroppsliga position 

i relation till barnen i samband med det verbala språket med barnen. Makten som synliggörs 

är strategisk då den reglerar och övervakar institutioner som förskolans fysiska miljö för att 

erhålla kunskaper om barns tillvägagångssätt i utforskandet av sin omgivning (Foucault 

2001). Pedagoger skapar kunskap om barnens strategier genom övervakning vilket genererar 

fördjupade kunskaper om barnet som ger pedagogerna ytterligare makt. Kunskap och makt 

samverkar med varandra där makt och kunskap skapar diskurser i samhället vilket uppfattas 

som vedertagna sanningar Foucault (2001). 

 

Kroppen och materialet konstruerar livet för de yngsta barnen i förskolan. Makten presenteras 

via pedagogernas kroppsspråk genom den kunskap som förvärvats i observationer av barnen 

om hur de använder sin kropp för att ta sig förbi olika hinder i sin omgivning. Detta leder till 

en maktrelation då pedagogen har en makt att bestämma vems intressen som blir exkluderad, 

nerröstad eller ställs i bakgrunden (Rossholt 2009). I enlighet med vår teoretiska 

utgångspunkt tolkar vi resultatet där makten skapas genom hur pedagogen styr och 

disciplinerar de yngsta barnens kroppar och rörelser i en viss riktning. Det resulterar i ett 

specifikt sätt att fostra barnen på och hur vi blir till olika individer beroende på den kontext vi 

tillhör och ingår i. Det kulturella dolda arvet styr hur pedagogerna bemöter barnen i de 

kroppsliga och motoriska handlingar där de har makten att välja att bemöta eller inte bemöta 

barnet i sina intensioner. Den makt som synliggörs genom pedagogernas kroppsspråk är en 

makt som reglerar, kontrollerar och övervakar. På detta sätt erhåller pedagogerna kunskaper 

om barns motoriska utveckling.  
The body is spoken into existence in a concrete and visualized language, including the relational 
aspect of what a body may do to another body. How the face talks without speaking, through 
crying or smiling, is also a part of the discussion of how we become who we are in different 
contexts (Ibid,. s. 62). 
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4.4 Språket genom kulturen 
 

Kulturens värderingar och praktiker återspeglas i pedagogers bemötande med barnen där de 

överför sin egen kultur vidare till barnen. I Tests (2006) studier visar resultatet på att det finns 

dolda värderingar och kulturer som överförs från pedagogerna till barnen i förskolan. Test 

(2006) har observerat förskolor i Sverige och i USA. Hon jämför hur dessa är konstruerade 

och hur kulturer överförs från pedagoger till barn. Observationerna är gjorda på sju 

amerikanska förskolor och sex svenska förskolor. Majoriteten av observationer gjordes under 

en tvåårsperiod, ett år i Sverige och ett år i USA. Ytterligare observationer har insamlats 

under en tre-årsperiod i vartdera land. Pedagoger överför kulturer till barnen genom hur vi 

organiserar miljön och hur vi väljer att förhålla oss till och med barnen, där de fostras in i en 

kultur där normer och värderingar är en del av den (Ibid.).  
In this view children´s development occurs within culture and through culture, the two can not be 
separated. Culture is not something that affects development, rather development happens within 
the culture and is defined by the symbol systems or meaning systems of the culture (Ibid., s. 49). 

 

Observationerna visar att det finns skillnader mellan svenska och amerikanska förskolor där 

kulturen återspeglas i pedagogernas sätt att handla och organisera förskolans verksamhet. I 

Sverige tar man hänsyn till det individuella barnet men även det individuella barnet i 

förhållande till gruppen där ett solidariskt tänkande ligger i fokus. I Sverige ses gruppen som 

en viktig del av förskolan och individens utveckling. I USA fokuseras det individualistiska 

tänkandet med rättigheter, vilket speglas i hur man väljer att lösa konflikter mellan barn 

gällande leksaker och hur barnen vidare kan förstå att vissa barn kan ha mer rättigheter än 

andra, vilket normaliserar klasskillnader. Det finns skillnader på hur man väljer att planera 

miljön och hur man förhåller sig till barnen i olika situationer (Test 2006).  
Teachers in child care transmit these ”hidden” values by how the child care experience is 
structured and children in the United States are raised in a system which puts their value as an 
individual above that of group belonging, whereas in Sweden it is the reverse (Ibid., s. 56).  

 

Resultatet presenterar att det finns skillnader i hur man väljer att planera miljön och hur man 

förhåller sig till barnen i olika situationer. I utformandet av fysiska miljön och de sociala 

samspelen verkar och överförs diskurser från en generation till en annan genom pedagogernas 

språkbruk. ”Diskursen finns lika mycket i det man inte säger, eller i det som markeras av 

åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner” (Foucault 2008, 

s. 181). Pedagogernas normativa handlingar i lösandet av konflikter leder till hur barnen ska 

uppfatta, erfara och förstå situationen. Pedagogerna styr in barnen i ett visst sätt att tänka; vad 

som är rätt att tänka och hur man ska tänka, vilket generar till konstruerandet av diskurser. 
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Detta är vad Foucault kallar för den disciplinära makten som verkar genom sitt dolda sätt. 

”Den disciplinära makten däremot gör sig osynlig; i gengäld tvingar den dem som den 

underkastar sig att vara synliga” (Foucault 2001, s. 219). Den styr subjektet åt ett normativt 

synsätt på ett väl dolt och diskret sätt. Den visar vad som är rätt och fel genom subjektet då 

människan på samma gång både är objektet som verktyget (Ibid.). Den disciplinära makten 

styr pedagogers förhållningssätt i hur vi tänker, handlar och agerar inom olika sociala och 

kulturella strukturer.  

 

4.5 Sammanfattning av resultatet 
 

Genom att sammanfatta resultatet synliggörs olika typer av makt vilka upprätthålls genom 

pedagogernas oreflekterade handlingar.  

 

Den diskursiva makten där outtalade sanningar blir vedertagna och speglas genom normativa 

handlingar. Makten som konstruerar kön vilket är en styrande makt som leder subjekt mot en 

bestämd förgivettagande föreställning om hur kön ska uppfattas och förstås. Den disciplinära 

makten som på ett dolt och blygsamt sätt formar individen mot ett visst sätt att tänka. Den 

makt där vetande är en makt och som normaliserar genom att utveckla barn efter uppsatta 

dolda ramar vilka är utformade av vuxna. Makten att inkludera och exkludera där vuxna 

bedömer vad som anses vara det normala och rätta i barns utveckling. Den reglerande, 

kontrollerande och övervakande makten vilken är en makt som utgår från pedagogernas 

erhållna kunskaper kring barns utveckling. Makterna upprätthålls då pedagoger inte 

reflekterar över och ifrågasätter sina egna föreställningar, kunskaper och förgivettaganden om 

hur de uppfattar världen. 
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5 Diskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka pedagogers makt genom användandet av språket 

i mötet med barnen. De makter som synliggörs i vårt resultat är: den diskursiva makten, 

makten att konstruera kön, den disciplinära makten, makten att normalisera, vetande och 

makt, makt att inkludera och exkludera, den reglerande, kontrollerande och övervakande 

makten. Dessa makter synliggörs genom pedagogers verbala, skrivna, kroppsliga och 

kulturella språk och upprätthålls genom oreflekterade och förgivettagna handlingar. I denna 

del diskuterar vi dessa olika typer av makt utifrån kulturhistoriskt arv, språkets omedvetna 

makt och synliggöra normer och värden. Vi redogör även för vår slutsats, fortsatt forskning 

och vårt slutord. 

 

5.1 Kulturhistoriskt arv 
 

En makt som kommer till uttryck i förskolans praktik är en diskursiv makt baseras på 

pedagogers normer och värderingar vilken påverkar hur sanningar och diskurser konstitueras 

och överförs till barnen i förskolans verksamhet. Uppfattningar och förståelser skapas i 

kulturella och sociala kontexter vilket kan förstås som ”sanningar” men det betyder inte att 

det är samma ”sanningar” i alla sociala miljöer utan vi menar att de kan skiljas åt beroende på 

variationen av kulturella och historiska faktorer. Dessa diskurser skapas och omskapas 

ständigt i kommunikation mellan och av människor vilket leder till att de alltid är under 

förändring (Nordin-Hultman 2006). Då de ständigt är under förändring erbjuds en mötesplats 

mellan individer där olika uppfattningar och kunskaper möts. Det blir uppenbart för oss när 

individer, både gemensamt och enskilt, reflekterar över sina handlingsmönster så skapas det 

tillfällen att ta del av mångfalden vilket berikar vår förståelse om vår omvärld.  

 

Kulturen är förankrad i de traditioner som representerar sociala institutioner som förskola, 

skola och familj. I dessa kulturella institutioner förenas barnets identitet och självkännedom 

genom vardagliga och gemensamma handlingar (Sommer 2012). Utifrån denna beskrivning 

blir det tydligt för oss hur individen under barndomen utvecklar förmågor och identiteter 

beroende av varje individs kulturhistoria vilket är betydelsefullt att synliggöra i förskolans 

praktik. Sanningar skapar handlingar i varje ny situation där det kulturella, filosofiska arvet 

kontrollerar individens agerande vilket pedagoger ofta inte är medvetna om (Eidevald 2009). 
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För att kunna möta varje enskilt barn utifrån sina uppfattningar och erfarenheter behöver 

pedagoger i förskolan bli medvetna om och ha förståelse för de erfarenheter och sanningar 

barnen är berikade med. Beroende på de vuxnas kulturhistoriska arv skildras barnsynen på 

olika sätt där oreflekterade normer och värden har en stor betydelse för barns möjligheter till 

ett meningsskapande. Detta tolkar vi i likhet med begreppet becoming vilket Halldén (2012) 

förklarar som att barnen ses som ofullständiga vuxna som är i behov av socialisation genom 

den vuxnas kunskaper, en sorts transportsträcka mot vuxenlivet.  

 

Att styra barn mot ett omedvetet bestämt mål eller riktning visar på pedagogers oreflekterade 

handlingar vilket leder till maktstrukturer genom språkliga diskurser som överförs mellan 

generationer. Denna disciplinära makt är osynlig och väl dold och når sitt syfte genom att den 

förenas med subjektet vilket leder till självstyrning (Dahlberg et al. 2014). Följden blir att den 

disciplinära makten kommer att fortsätta att praktiseras inom förskolans verksamhet om 

pedagoger inte blir medvetna om förgivettagna uppfattningar och reflekterar kring dem både 

enskilt och tillsammans med kollegor. Dessa uppfattningar ser vi i likhet med ”det sunda 

förnuftet” som pedagoger i förskolan ofta hänvisar till vilket styrs individens språkliga 

handlingar. Vår invändning är att pedagoger behöver bli mer kritiska till sitt ”sunda förnuft” i 

sitt handlande och förhållningssätt mot barnen, dels för att nå upp till de förväntningar 

läroplanen (Skolverket 2010) skriver fram men framför allt för barnens bästa.  

 

Om vi istället ser barnet som kompetent, socialt, kunskapssökande, självständig och 

handlande aktör av sin egen barndom, där varken föräldrar eller pedagoger, har rättigheter att 

styra barnen i en bestämd riktning utgår vi från en barnsyn där vi betraktar barnet som being. 

Utifrån denna barnsyn kan man av detta se hur makten fråntas från pedagogernas styrning 

vilket begränsar upprepade handlingsmönster. ”Människan kan utveckla sin förmåga till 

självreflekterande och perspektivtagande och skapar därmed möjlighet att kunna växla 

perspektiv, vilket skulle kunna leda till att uppmärksamma egna förutfattade meningar” 

(Arnér 2009, s. 33). Om både vuxna och barn uppfattas som både being och becoming 

möjliggörs utveckling och lärande i samspel med varandra. I sociala konstruktioner som 

förskolans miljö menar vi att individen kan, oavsett om det är barn eller en vuxen, ständigt 

lära av varandra och få nya insikter och kunskaper vilket är en pågående process under hela 

livet. 
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5.2 Språkets omedvetna makt 
 

För att utforma en miljö för barnen där normer och värderingar blir synliga behöver vi få 

uppfattningar om varandras erfarenheter och föreställningar. Det kan utveckla en förståelse 

för andras perspektiv och synsätt och skapa bättre möjligheter för barns lärande och 

utveckling. Vi ställer oss kritiska till det utrymme pedagogers omedvetna handlingsmönster 

tillåts ha i förskolans verksamhet då de är i motsats till läroplanens intensioner vilken 

beskriver att förskolans verksamhet ska utgå från ett etiskt synsätt där alla människors lika 

värde respekteras(Skolverket 2010). Dessa handlingsmönster kan benämnas som den dolda 

läroplanen vilket pedagogerna oreflekterat överför till barnen, vilket bland annat kan leda till 

en makt att konstruera kön, klass och etnicitet. Vi anser att dessa principer och rutiner 

behöver studeras för att förändra det pedagogiska tankesättet där istället barns perspektiv är i 

fokus. Barns perspektiv kan aldrig betraktas fullt ut då pedagoger aldrig kan veta om de 

förstår barns utsagor utifrån deras intentioner utan pedagoger tolkar barns perspektiv utifrån 

individuella uppfattningar. Det blir alltid den vuxnes syn på barnets perspektiv. Pedagogens 

förhållningssätt ska präglas av ett intresse av att ta del av barnets erfarenhetsvärld vilket 

möjliggörs då pedagoger ställer frågor och samtalar med barnen utan förgivettagna och 

förutfattade föreställningar.  
Att vidga perspektiv, eller att skifta från det förutsägbara till det oväntade, innebär att läraren inte 
från början bestämmer sig för hur situationer eller för hur barns agerande borde te sig, utan i stället 
förhåller sig nyfiken och undrande inför det som sker. Om barnet ska kunna utvecklas i samspel 
med den vuxne måste läraren utgå från det obestämda och oförutsägbara och intressera sig för det 
som är oväntat och hellre ställa frågor än att komma med svar (Arnér 2009, s. 33).  

 

Vi behöver se på förskolan som en plats där förhandlingar ständigt äger rum och utformas 

vilket möjliggör ett ifrågasättande av förskolans rådande normer och värden (Halldén 2012). 

Genom att ifrågasätta normer och värden synliggörs makten som normaliserar samt makten 

som är bunden till vetande där pedagogers sätt att tänka, förstå och uppfatta världen speglas i 

deras handlande. Språket är ett viktigt kommunikationsredskap där pedagogers sätt att tänka 

utgör ramar för barns möjligheter och begränsningar till delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Sett utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt så har pedagoger en makt att inkluderande och exkluderande i 

användandet av språket då det är det primära verktyget som används i kommunikationen 

mellan barn och vuxna. Makten upprätthålls då vi inte reflekterar över och ifrågasätter våra 

egna föreställningar, kunskaper och förgivettaganden om hur vi uppfattar världen vilket leder 

till diskursiva praktiker i förskolans miljö.  
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Förskolans styrdokument (Skolverket 2010, 2011, SFS 2010: 800, Barnkonventionen 2009) är 

förankrade i demokratiska värderingar och normer vilket ska genomsyra förskolans 

verksamhet där barn oavsett kön, klass och etnicitet ska bemötas likvärdigt. I en institution 

som förskolan där barnen samspelar med varandra ska de få samma förutsättningar, 

möjligheter och bemötande. I denna praktik utövas makt på olika sätt genom språket inte 

minst i konstruerandet av kön vilket Nordin-Hultman (2006) menar är förbundna i normer och 

värden och blir på så sätt diskursiva. Att problematisera och bli medveten om det egna 

förhållningssättet och förskolans diskurser i mötet med barnen resulterar till ett synliggörande 

av invanda normer och värderingar. Det resulterar dessutom i ett medvetande om 

maktutövningen genom språket. På så sätt menar vi att pedagoger kan bli mer medvetna om 

styrdokumentens (Skolverket 2010, 2011, SFS 2010: 800, Barnkonventionen 2009) 

intensioner som ser till barnets bästa utan begränsningar i deras utveckling och lärande.  

 

5.3 Synliggöra normer och värden 
 

Utifrån denna förståelse och ifrågasättande av inbäddade traditionella mönster som kan tas för 

givet, blir det möjligt att se på samhällets normer och värden och synliggöra det dolda 

förgivettagande genom diskussion och reflektion. ”För att detta ska bli möjligt blir det viktigt 

att ständigt granska vad det är som vi tar för givet, att undergräva den egna positionen och att 

vara öppen för att allt kan vara annorlunda” (Reimers 2014, s. 110). Problematiken ligger inte 

endast i förskolans praktik utan är en samhällsfråga vilket inkluderar familj, arbete och social 

gemenskap. All social samvaro skapas i förhållande till varandra där den privata världen inte 

kan särskiljas från den offentliga utan är ständigt närvarande i vår tillvaro (Eidevald 2009). 

 

Genom att reflektera kring det förgivettagna kan det leda till ett mer reflekterande 

förhållningssätt i förskolans verksamhet. Pedagoger behöver bli uppmärksammade på 

betydelsen av gemensamma diskussioner som möjliggör ifrågasättande av det som tas 

förgivet vilket resulterar i att synliggöra det osynliga i verksamheten. Vi uppfattar även att det 

kan tydliggöra andra sätt att se på invanda mönster som inte bara existerar i förskolan utan 

även i vårt samhälle och vår kultur, vilket vi behöver förhålla oss till i vår vardag. Diskurserna 

handlar inte om kunskap utan snarare om hur sanningar i en viss epok, samhälle i en viss tid i 

en viss miljö tenderar att bli tolkade som kunskaper och ledande i hur vi bör tänka i 

sammanhangen (Dahlberg et al. 2014). Det sociala samhället formar och skapar tillsammans 
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dessa sanningar vilket leder till att de betraktas som kunskaper så länge de inte blir ifrågasatta. 

Postmodernismen kritiserar oreflekterade diskurser och tolkar sanningar och kunskaper 

utifrån två betydande perspektiv. Dels att den synliggör andra synsätt på 

kunskapstraditionerna, modernismen och utvecklingspsykologin, vilka varit rådande 

perspektiv i hur man traditionellt och historiskt har sett på barns lärande och utveckling. 

Synsätten kartlägger barn och menar att utveckling sker i olika mognads- och åldersstadier. 

Den skapar även förutsättningar för andra alternativa sätt att se på kunskap vilket skapar nya 

målsättningar och meningsskapande som existerar i förskola och skola (Nordin-Hultman 

2006). ”[…] det postmoderna perspektivet lyfter fram betydelsen av att identifiera och 

undersöka – dekonstruera – traditionsburna och för givet tagna tanke- och handlings- mönster 

(Ibid., s. 196). Genom att kritiskt granska invanda mönster i förskolans verksamhet kan 

normen utmanas vilket synliggör på vilket sätt den konstitueras och konstrueras till 

vedertagna ”sanningar”. För att förstå ett fenomen på ett objektivt sätt måste det först 

synliggöras och avskiljas från dess konstruerade betydelse genom pedagogers förgivettagande 

och förutfattande meningar. De återskapas i en gemensam kommunikativ förståelse för 

fenomenets betydelse för att motverka de begränsningar de ger upphov till (Dahlberg et al 

2014). 

 

Genom att synliggöra och reflektera kring vilka sociala normer och värden som kontinuerligt 

formar och styr våra handlingar, skapas och omskapas diskurser och ”sanningar” vilka 

överförs vidare i kontexter och strukturer genom subjektet. Pedagogers oreflekterade, 

omedvetna och förgivettagna språkliga handlingar i förskolans verksamhet kan leda till att 

maktstrukturer upprätthålls. Konsekvenserna blir att pedagogerna omedvetet styr, överför och 

organiserar barnen mot ett förbestämt mål som är baserat på pedagogens historiska och 

kulturella arv. Då barn tillåter sig att bli styrda av pedagogers förgivettagna handlingsmönster 

fortsätter normer och värden att vara osynliga, men då barnen motsätter sig dessa 

handlingsmönster synliggörs dessa omedvetna normer och värderingar (Dolk 2013). När 

barnen motsätter sig pedagogers önskningar är det deras sätt att försöka sträva mot att få delta, 

få inflytande och kunna påverka sin vardag i förskolans verksamhet. Pedagoger som inte 

förstår barnens agerade i dessa situationer och upplever de som motsträviga är möjligen inte 

medvetna om deras egna normativa handlingar vilket de förmedlar genom sitt språk. Detta 

kan bidra till att barnen begränsas i sin utveckling och sitt lärande. ”Talet innehåller och 

producerar makt; det stärker makten men undergräver den också, blottställer den, gör den 
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bräcklig och bygger fördämningar för den” (Foucault 1980, s. 128). Vilka möjligheter eller 

snarare omöjligheter skapas i den tid och rum barnen befinner sig i? 

 

5.4 Slutsats 
 

Utifrån den bearbetade empirin är vår tolkning att vuxna omedvetet sätter gränser för hur barn 

ska passa in i sociala relationer. Vi får en uppfattning att pedagoger möjligtvis inte har 

förståelse och insikt om vilka värderingar, normer och sanningar som överförs till barnen. 

Vissa bestämda regler styr förhållandet mellan barn och vuxna i en bestämd kultur, vilket 

visar på hur sociala förhållanden i en viss kultur under barndomen kan ha en avgörande 

betydelse för barns framtid. Kultur skapas genom mänskliga handlingar och förståelser och 

producerar konkreta och sociala strukturer för betydelsefulla samspel mellan människor 

(Sommer 2012). Det är betydelsefullt att barnen får en meningsfull och givande vistelse på 

förskolan där verksamheten värnar om gemenskap, demokrati och delaktighet, som våra 

styrdokument (Skolverket 2010, 2011, SFS 2010: 800, barnkonventionen 2009) beskriver. Vi 

tolkar det som att pedagoger möjligtvis omedvetet reglerar och styr barnen mot en förbestämd 

norm genom sitt oreflekterade handlande. Man kan av detta se att barnen begränsas i sin 

kunskaps, identitets och sitt meningsskapande.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är pedagogers makt som synliggörs genom 

de språkliga handlingarna vilka baseras på deras förgivettagna och oreflekterade 

föreställningar. I språket i mötet med barnen styr pedagogerna omedvetet barnens 

uppfattningar kring omvärlden och styr de mot en bestämd önskvärd riktning vilket tydliggör 

hur betydelsefullt reflektionsarbete har för pedagoger i förskolan. Individen kan inte utesluta 

sig från styrande värderingar som en opartisk åskådare som ställer sig neutral till normativa 

handlingar eller föreställningsmönster (Martinsson 2014). Vi har också kommit till insikt om 

att individen är ett subjekt med invanda föreställningsmönster som inte kan existera utan de 

normativa föreställningar som råder i ett samhälle och en kultur. Vad som är betydelsefullt är 

att motsätta och ifrågasätta de individuella och sociala normer som vårt samhälle ingår i vilket 

vuxna överför till barnen. Pedagogers invanda handlingar och föreställningar om omvärlden 

kan brytas genom att de värdesätter och tar del av barnens uppfattningar, frågor och åsikter.  
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5.5 Fortsatt forskning 
 

Utifrån vår genomförda studie skulle det vara intressant att vidare studera hur barnen besvarar 

pedagogernas handlingar som leder till maktutövning. På vilket sätt ifrågasätter barnen 

pedagogernas förgivettagande och normativa handlingar och i så fall hur bemöter 

pedagogerna barnen i dessa sammanhang och situationer? Förslagsvis kan detta göras med 

observationsstudier i barnens vardag för att synliggöra barnens ifrågasättande. Videofilmning 

möjliggör att vid flertal tillfällen kunna återkomma för att granska samspelet mellan barn och 

pedagoger. Det behövs mer forskning om vilka eventuella begränsningar det leder till i barns 

utveckling och lärande samt påverkas alla barnen i lika stor utsträckning?  

 

5.6 Slutord 
 
Vi är medvetna om att makten inte kan tas bort, den existerar alltid i förskolans verksamhet, 

då barnen är i behov av vägledning och trygghet för att utvecklas och fungera som individer i 

dagens samhälle. Vårt bidrag med denna litteraturstudie är att belysa och uppmärksamma 

pedagoger på den osynliga styrande makt som praktiseras i förskolans verksamhet. 

Pedagogers förhållningssätt behöver präglas av en medvetenhet om den makt som används 

genom språket. Pedagoger behöver gemensamt med varandra och med barnen reflektera, 

synliggöra, uppmärksamma våra förgivettagna sanningar så de inte leder till oreflekterade 

diskursiva handlingsmönster. Hur kan vuxna rättfärdiga sig en sanning och utgå från sitt 

sunda förnuft utan att reflektera över dem? 
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Bilaga 1 
Förf./Publ.år/Titel Syfte Metod Tillförlitlighet 

Arnér, Elisabeth 
(2009). Barns 
inflytande i 
förskolan – en 
fråga om 
demokrati. 

Synliggöra barns 
perspektiv och 
barnperspektiv för att 
lärare ska bilda sig en 
uppfattning om sitt 
uppdrag om barns rätt 
till inflytande och 
delaktighet i förskolans 
verksamhet.  
 

Dokumentationer 
och analyser 
genomförda av 
lärare i förskolan. 

Skriven av en 
anseende författare 
och forskare inom 
pedagogik och 
samhällsvetenskap. 

Cohen, Lynn E 
(2008). Foucault 
and the Early 
Childhood 
Classroom 

Vill genom Foucaults 
maktteori och det 
postmoderna tankesättet 
synliggöra 
maktrelationer som 
skapas i förskolans 
verksamhet. 

Baseras på en 
undersökning av 
olika diskurser 
genom ett skriftligt 
amerikanskt 
dokument: 
Developmentally 
Appropriate Practice 
(DAP). 
 

Peer-reviewed. 

Dahlberg, Gunilla, 
Moss, Pence & 
Pence, Alan (2014). 
Från kvalitet till 
meningsskapande. 
Postmoderna 
perspektiv - 
exemplet i förskolan 

Utifrån 
postmodernistiskt 
synsätt belyser de att 
man kan förstå och 
utvärdera institutioner 
som förskolas 
verksamhet på olika sätt 
där de ifrågasätter givna 
sanningar.  
 

Forskningsprojekt.  Skriven av anseende 
professorer inom 
pedagogik. 

Dolk, Klara (2013). 
Bångstyriga barn. 
Makt, normer och 
delaktighet i 
förskolan 

Undersöka konflikterna 
mellan barn och vuxna i 
arbetet med förskolans 
värdegrund och 
synliggöra 
maktrelationer. 
 

En kvalitativ studie 
som baseras på 
videoinspelningar, 
fältanteckningar, 
intervjuer samt 
skriftliga dokument. 
  

Forskningsbaserad 
doktorsavhandling.  

Eidevald, Christian 
(2009). Det finns 
inga 
tjejbestämmare: Att 
förstå kön som 
position i förskolan 
vardagsrutiner och 
lek. 

Studera hur förskollärare 
bemöter pojkar och 
flickor i förskolan samt 
på vilket sätt barnen 
framställer sig i 
vardagliga situationer i 
förhållande till både 
förskollärarna och till 
varandra. 
 

En kvalitativ studie 
med 
videoobservationer 
och fokusgrupper på 
två olika förskolor. 
 

Forskningsbaserad 
doktorsavhandling.  
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Halldén, Gunilla m. 
fl (2012). Den 
moderna 
barndomen och 
barns vardagsliv 

Belysa förskolan och 
den moderna barndomen 
ur en 
barndomssociologisk 
kontext.  
 

Forskningsprojekt.  Forskningsprojekt 
med forskningsbidrag 
från 
Vetenskapsrådet/Hum
aniora och 
samhällsvetenskap.  

Martinsson , Lena 
& Reimers, Eva 
(red.) (2014). Skola 
i normer. 

På ett fördjupat plan 
belysa hur olika 
perspektiv kring normer 
och värden upprätthålls i 
förskola, skola och 
fritidshem. 
 

En kvalitativ studie 
som bygger på 
observationer, 
enkäter, intervjuer 
och textanalyser i 
skolans miljö. 

Kurslitteratur som 
skrivits fram i nära 
samarbete med 
betydande forskare. 

Navarro-
Hernandez, Ma.del 
Refugio, Romo-
Gonzalez, Prisca 
Icela & Vazquez-
Zanchez, Salvodor 
(2013). Gender and 
Constructs from the 
Hidden Curriculum.  
 

Synliggöra hur en 
integrerad 
vetenskapsteori om 
kunskap har för inverkan 
på samhället i både den 
officiella och dolda 
läroplanen.  

En kvalitativ studie 
med fokus på sociala 
konstruktioner.  

Peer-reviewed. 

Nordin-Hultman, 
Elisabeth (2004). 
Pedagogiska 
miljöer och barns 
subjektskapande 

Synliggöra barns 
meningsskapande som 
individ och subjekt och 
vilka förutsättningar den 
pedagogiska miljön 
erbjuder och tillåter. 
 
 

Kvalitativ studie 
baserad på 
observationer.  

Forskningsbaserad 
doktorsavhandling. 

Pramling 
Samuelsson, Ingrid 
& Asplund 
Carlsson, Maj 
(2003). Det lekande 
lärande barnet i en 
utvecklingspedagog
isk teori  
 

Beskriver 
utvecklingspedagogiken 
som utifrån barns 
erfarenheter, 
uppfattningar och 
förståelser av sin 
omvärld skapa de bästa 
förutsättningar för barns 
utveckling och lärande. 
 

Skriver fram och 
förklarar den 
utvecklingspedagogi
ska teorin för att 
möjliggöra 
utveckling av barns 
kunskaper och 
erfarenheter. 

Kurslitteratur som 
skrivits fram i nära 
samarbete med 
betydande forskare. 

Rossholt, Nina 
(2009). The 
Complexity of 
Bodily Events 
through an 
Ethnographer ś 
Gaze: focusing on 
the youngest 

Försöka tolka de yngsta 
barnens perspektiv 
utifrån deras 
kroppsspråk.  

En etnografisk studie 
baserat på skriftliga 
visuella 
observationer. 

Peer-reviewed. 
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children in 
preschool. 
 
Sommer, Dion 
(2012). 
Barndomspsykologi
. Utveckling i en 
förändrad värld 

Presentera en 
sammanhängande 
barndomspsykologisk 
teori i dagens samhälle 
och kultur. 
 

Forskningsprojekt. Författaren är 
professor i 
utvecklingspsykologi. 

Test, Joan E (2006). 
Infant and Toddler 
Teachers as 
Transmitters of 
culture 

Jämförelsestudie mellan 
svenska och 
amerikanska förskolor 
som synliggör 
överförandet av kulturer 
via pedagogerna. 
 

En kvalitativ studie 
gjord på 
observationer i 
förskolorna. 

Peer-reviewed. 

Åberg, Ann & Lenz 
Taguchi, Hillevi 
(2005). 
Lyssnandens 
pedagogik: etik och 
demokrati i 
pedagogiskt arbete. 

Förmedla ett 
pedagogiskt verktyg 
som Pedagogisk 
dokumentation i syfte att 
utveckla och synliggöra 
verksamheten i 
förskolan.  
 
 

Gjord på författarens 
egna observationer i 
ett nioårigt 
förändringsarbete 
inom förskolans 
praktik. 

Antologi som är 
skriven av känd 
forskare. 

Äremalm-Hagsér, 
Eva & Pramling-
Samuelsson, Ingrid 
(2009). Många 
olika könsmönster 
existerar samtidigt i 
förskolan. 
 

Synliggör hur kön 
konstrueras och uttrycks 
i förskolans verksamhet. 

En kvalitativ studie 
som bygger på 
samspelet mellan 
pedagoger och barn 
genom 
videoobservationer. 

Peer-reviewed. 

 


