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Inledning 

Ett barn sätter sig försiktigt på huk mitt bland gräs och harsyra. Det tar med 
tummen och pekfingret om en liten stjälk och tittar noga på växten, stoppar ett av 
de tre bladen i munnen, tuggar och spottar ut lite. Sedan äter det upp resten av 
växten. Barnet plockar sedan en till likadan växt och stoppar den i munnen, denna 
gång hela växten. Efter det börjar barnet plocka och äta ännu fler. Ibland ställer 
barnet sig upp och går några steg längs med skogsstigen för att börja samla flera 
växter och sätter ihop dem till en bukett. Buketten blir större och större. Buketten 
lyser starkt grönt i barnets hand.1 

Den förundran över naturen som barnet i denna berättelse visar är något som vi själva upplevt 
många gånger, både som barn och som vuxna tillsammans med barn. Vi har båda två starka minnen 
av upplevelser i naturen. Dels som en plats för gemenskap med människor, hästar, hundar och 
andra djur. Dels som en plats för att bara vara för sig själv och vara sig själv.  

Men denna idylliska bild har också stört oss lite, skorrat lite illa. Det är som om naturen bara kunde 
göra gott. Det är denna störning, tillsammans med olika filosofiska teorier, som inspirerat oss till 
denna uppsats. Kanske erbjuder barns möten med naturen fler möjligheter än bara denna idylliska. 
Vi har blivit intresserade av att studera barns möten med just skogen som pedagogisk miljö, det vill 
säga som lärandemiljö. Särskilt skogen är ju skildrad på många olika sätt, som både stolt och vilsam 
men också som mörk, farlig och hemlighetsfull. Den påverkar oss, gör något med oss. Kanske gör 
skogen också olika saker med barnen, beroende på vilket kön de har? 

Det var med dessa funderingar vi gav oss i kast med följande studie. 

 

 

 

 
1 Denna berättelse kommer från en av de dokumentationer som vi har gjort under vår studie.  
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Bakgrund: forskning om barn, 
natur och skog 

 

I följande avsnitt ska vi dels presentera forskning som på olika sätt anknyter till vårt tema, framför 
allt hur man inom olika discipliner skildrat barns relationer till naturen och särskilt till skogen. Men 
vi tar också upp hur skogen bär på en rad romantiska, litterära och kulturella innebörder som är 
viktiga för att förstå hur skogen talar till oss, laddas på olika sätt, med historiska rester och med 
känslor. Skogen har förståtts i religiösa termer, i ekonomiska termer, som uttryck för svenskhet och 
frihet, som förlösande av inre krafter, som manlig och åtråvärd för män att visa styrka. I fråga om 
barns relation till skogen är det inte skogen utan naturen i stort som har varit förknippad med en 
lycklig och fri barndom med hälsa och sundhet, med självständighet och autonomi. Vi menar att 
dessa föreställningar är viktiga att förstå för vår studie eftersom de också, utifrån de teoretiska 
perspektiv som vi använder och presenterar senare, aktiveras på olika sätt i barnens möten med 
skogen. 

Avsikten med denna studie är att utforska förskolebarns genus- och subjektskapande i mötet med 
skogen. Det finns inte, vad vi vet, några tidigare studier som har teoretiserat kring detta. När vi gör 
vår forskningsöversikt så handlar det således om att vi försöker belysa olika slags forskning som 
innehåller teman som på olika sätt knyter an till relationen förskola och natur/skog. Skogen ser vi 
också som en plats som vi vill använda oss av på olika sätt i vårt blivande yrke som lärare och 
förskollärare. Under vår utbildning har vi upplevt att alla klasser och avdelningar i någon form har 
gjort utflykter till skogen. Skogsutflykter är närmast en daglig del av pedagogiken beroende på 
praktiska och andra möjligheter. Skogen är således en viktig plats för pedagogiken i förskolan och 
skolan. För att förstå detta vill vi inleda med att diskutera koncepten skog och natur på olika sätt. 
Men vad är då skogen? 

Det finns många olika perspektiv på vad natur är, inget perspektiv är mer sant än ett annat. För att 
förstå hur dessa perspektiv påverkar en människas natursyn gör vi en historisk tillbakablick, 
eftersom dessa historiska spår lever kvar. Pedagogers natursyn kommer till uttryck i den 
verksamhet som förskolebarnen möter i sin vardag. Naturen och skogen har haft stor, men framför 
allt föränderlig betydelse i den svenska historien, enligt många forskare framför allt inom etnologi 
och genusforskning. Den har också haft olika betydelser för kön, det vill säga naturen och skogen 
har skapat kön på olika sätt. Inom olika religiösa föreställningar har skogen varit både sakral, 
kyrklig och dyrkad men samtidigt även varit profan, världslig och som en juridisk- och nyttoplats.2 
Med bondesamhällets kom naturen att ses som produktionslandskap utifrån vad den användes till, 
exempelvis åkern eller timmerskogen.3 Etnologen Jochum Stattin har undersökt relationer och 
föreställningar mellan plats och människor inom allmogen i Sverige under 1800-talet. Stattin 
beskriver hur landskap är fyllda av tidsliga och rumsliga gränser, som också har sociala 
dimensioner, däribland kopplingar till dikotomin manligt - kvinnligt. Kvinnans sfär var i högre grad 
knuten till hemmet och mannen kunde röra sig mer fritt mellan hemmet och perifera platser. Detta 
kopplar Stattin till föreställningarna om att mannen är närmare kultur och att kvinnan är närmare 

 
2 Kerstin Ekman, Herrarna i skogen. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2007, s. 41 
3 Bent Leicht Madsen, Barn, djur & natur. Lund: Tiedlund Förlag, 1999, s. 23 
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natur.4 Industrisamhällets natursyn kom att innebära ett avstånd från naturen för de allra flesta, då 
naturen kom att betraktas på avstånd genom bilfönstret. Men med industrisamhällets natursyn 
skapades även ett fritidslandskap som inte funnits tidigare, menar Leicht Madsen, lärare i 
naturvetenskap. Naturen kom att bli en plats dit människor flyr för att varva ner från stress, men 
även en plats där man är aktiv genom att vandra, fiska, åka skidor och segla et cetera.5 ”Nu blir 
naturen levande och besjälad, en symbol för svenskheten och en folkets gemenskap höjd över 
klassgränserna.”6 Detta går också att koppla till en esteticerande och romantiserande syn på 
naturen.7 När skogen började försvinna på grund av industrialismen kom uppfattningarna om 
skogen att bli tydligt naturromantiska och stå för värden som ursprung, frihet och förvandling. Nu 
formas också en ny slags vilja, kopplad till att se skogen och naturen som hotad av oss människor, 
att värna om skogen.8 Det går att dra paralleller mellan detta och dagens miljöförstöring och den 
syn vi har på skogen idag.  

Skogen är inte bara viktig inom pedagogiken, utan den är även aktuell i kultur- och 
samhällsdebatten. Den skog som kommer till uttryck i debatten påverkar, liksom det tidigare 
beskrivna historiska, barns och pedagogers natursyn. Skogen verkar beröra och engagera människor 
inom många olika fält. Under årets Nobelfest tackade 2008 års Nobelpristagare i litteratur, J.M.G. 
Le Clézio, skogen i sitt tacktal.  

Som barn drömde jag om skogen. Den skrämde och lockade mig på samma gång ─ jag förmodar 
att både Tummeliten och Hans greps av samma känslor när den med alla sina faror och alla sina 
underverk omslöt dem. Skogen är en värld utan orienteringspunkter. Trädens täta lövverk, 
mörkret som råder därinne, kan få en att gå vilse.9 

Under 2008 har en ny faktabok om skogen uppmärksammats, Skogen i vårt inre. Utmark och 
frihetsdröm, skriven av kulturjournalisten Johannes Ekman. Boken är skriven med ett 
naturromantiskt förhållande till skogen. Bokens titel avslöjar dessutom en essentialistisk syn på 
människans relation till skogen. I författaren Stig Olines recension av boken i Dagens Nyheter, den 
14 juli 2008, ställs en intressant fråga: ”Vad är det som säger att vi har en skog i vårt inre? Varför 
inte ett hav eller en motorväg?” Svaret på den frågan kanske finns i vår kulturs rötter, enligt 
recensenten.10 Med det synsättet flyttas skogen från vårt inre till sociala och kulturella praktiker. 
Skogen finns i våra efternamn och ortsnamn som Skogaholm, Granqvist, Tallberg, Bergström, 
Västra skogen och Hässelby. Skogen finns även i vårt språk då vi ber varandra att ”dra åt skogen” 
och säger ibland att vi blir ”skogstokiga”. När skogen blir våra kulturella rötter är det lätt att 
tydliggöra att skogen inte är det ”inre” för alla människor. Många barn idag kanske har starkare 
relation till staden, men skogen blir ändå laddad med viktiga värden. Författaren Kerstin Ekman 
exemplifierar i sin bok Herrarna i skogen hur barnens syn på skogen påverkas av våra sagor och 
berättelser. Hon skriver bland annat om hur barn idag kan beskriva den skog som fanns under 
dinosauriernas tid genom kunskap från skönlitteratur, tecknade serier, dataspel och film. Skogen 
som miljö är och har varit viktig i våra sagor och berättelser. Skogen har bland annat skrivits fram 
som en plats där onda saker sker men även som en romantisk och god plats, med äventyr och 

 
4 Jochum Stattin, Näcken. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1992, s. 104f 
5 Leicht Madsen s. 26ff 
6 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan. Malmö: Gleerups Förlag, 1979, s. 57 
7 Frykman & Löfgren, s. 53 
8 Stig Oline (2008, 14 juli). ”Dra åt skogen”. Dagens Nyheter, s. 4f 
9 http://www.svenskaakademien.se/web/Nobelforelasning_2008_en.aspx 
10 Oline, s. 4 
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magi.11 Astrid Lindgren har ofta använt skogen för äventyr i sina sagor. I boken Ronja rövardotter 
beskriver hon Ronjas första möte med skogen genom den förundran Ronja känner inför naturen och 
världen.  

[…] världen var större än så. Den var så att man tappade andan. Visst hade hon hört Mattis och 
Lovis tala om vad som fanns utanför Mattisborgen, älven hade de talat om. Men inte förrän hon 
nu såg hur den med vilda forsar kom brusande fram djupt under Mattisberget, förstod hon vad 
älvar var. Skogen hade de talat om. Men inte förrän hon nu såg den så mörk och underlig med 
alla sina susande träd, förstod hon vad skogar var, och hon skrattade tyst bara för att älvar och 
skogar fanns. Hon kunde knappt tro det, tänk att stora träd och stora vatten fanns och var 
levande, måste man inte skratta då! 12 

Skogen har även skildrats på film höst 2008. Dokumentärfilmen Trädälskaren av filmskaparen 
Jonas Selberg Augustsén handlar om en mans längtan tillbaka till skogen. Det är en berättelse om 
hur Jonas återvänder hem för att bygga ett trädhus i Norrland tillsammans med två vänner, där deras 
process och byggande filmas. I filmen problematiseras skogen, dess roll i skapandet av maskulinitet 
och människans förhållande till naturen.13 Filmen gör att vi kan dra kopplingar till etnologen Bo 
Nilssons artikel Män och (otidsenlig?) maskulinitet på norrländsk landsbygd, där maskulinitet i 
relation till naturen kan ses som att de bär på flera olika föreställningar. Nilsson beskriver hur en 
maskulin värdemätare bland män i Norrland kan vara att klara hårda prövningar ute i naturen. 
Naturen beskrivs som en plats som är ursprungligt naturlig och en plats där man kan vara sig själv, 
fri från storstadens och vardagens förljugenhet. Skogen blir då som en kulturell manlig frizon.14 
Filmens kojbygge kan ses som en hård prövning i naturen vilket problematiseras som en del i 
männens maskulinitetsskapande i filmen.  

Vi tror att när barnen är i skogen kommer de att få tillgång till olika slags föreställningar samt 
kulturella och sociala praktiker som skapas på olika platser och i olika sammanhang, De måste då 
förhålla sig till föreställningar om maskuliniteter och femininiteter som sprids och går som 
historiska trådar i vårt kollektiva tänkande.  

I förskolan har, också ur ett barnhistoriskt och förskolehistoriskt perspektiv, lek i utomhusmiljö 
ansetts som betydelsefullt för barns utveckling och lärande. Denna föreställning bygger på 
dominerande och traditionella idéer om relationer mellan natur och barn som förskolan bär på. 
Under slutet av 1700-talet menade Jean Jacques Rousseau att naturen var en idealisk plats för barn 
att fostras till tänkande, fria och självständiga individer. Detta kan ses som ett uttryck för en 
romantisk natursyn.15 Den romantiska synen på naturen var kanske inte verklighet för alla barn, 
utan barns relation till naturen har historiskt sett varierat enligt etnologerna Jonas Frykman och 
Orvar Löfgren. Det är inte heller självklart att alla barn levde utifrån de borgerliga ideal som under 
1800- och 1900-talet förknippade naturen med sommarlov och frihet. Natur blev då en plats som 
förväntades förverkliga föreställningar om ljushet, äkthet, sinnlighet, magi och känslor i kontrast till 

 
11 Ekman, passim 
12 Astrid Lindgren, Ronja rövardotter. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1981, s. 20 
13 Jonas Selberg Augustsén, Trädälskaren. Stockholm: Folkets Bio AB, 2008 
14 Bo Nilsson, ”Män och (otidsenlig?) maskulinitet på norrländsk landsbygd.” I: Claes Ekenstam, 
Thomas Johansson & Jori Kuosmanen (red.), Sprickor i fasaden. Manlighet i förändring. Hedemora: 
Gidlund förlag, 2001, s. 116f   
15 Mikael Quennerstedt, Marie Öhman & Johan Öhman, ”Friluftsliv, hälsa och livskvalitet.” I: Britta 
Brügge, Matz Glantz & Klas Sandell (red.), Friluftslivets pedagogik. För kunskap, känsla och 
livskvalitet. Stockholm: Liber AB, 2007, s. 196 
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staden.16 Skogen och naturen blev för andra barn en plats för arbete.17 Ända sedan införandet av 
barnträdgården i slutet av 1800-talet har naturen varit ett viktigt inslag i verksamheten. Det är ett 
gammalt arv som förskolan bär på. I början av 1900-talet anordnades utflykter till skogsområden i 
syfte att lära barnen vördnad för naturen. Naturen som tema och innehåll har funnits kvar i 
förskolans pedagogik sedan dess.18 Vilket kommer till uttryck i den aktuella läroplanen Lpfö 98.  

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både 
i planerad miljö och i naturmiljö.19  

Både barn och pedagoger i förskolan deltar i och formas av olika föreställningar som kommer till 
uttryck i mötet med skogen. Detta ger oss en förståelse av att skogen inte kan ses som en neutral 
plats. Ett viktigt exempel på detta är att naturen och skogen pedagogiserats starkt under senare år. 
Bland annat startade Friluftsfrämjandet ”mullepedagogik” under 1970-talet, som fick stort 
genomslag och är aktuell även idag. Grundtanken är att barn ska lära om naturen genom lek.20 
Viktigt var att barn i förskolan ska lära sig att älska naturen framför allt i syfte att värna om den. 
Kärlek till naturen kan då ses som en förutsättning för kampen mot exempelvis miljöförstöring. 
Skogen i förskolan anses även kunna erbjuda barnen friskvård och kunna bidra med erfarenhet om 
friluftsteknik.21 Relationen mellan förskola och naturen kan ses som laddat med demokratiska 
värden, eftersom alla har tillgång till naturen och där alla kan vara lika.22 Naturbesöken blir ett sätt 
att förverkliga mål i barnens fostran och överföra kunskaper, värden och färdigheter som är centrala 
för barnens utveckling till sunda, naturliga och hela individer.23  

När vi är i skogen och naturen upplever vi att det händer något med oss, i våra känslor, tankar och 
sinnen. Studier som har gjorts om barn och natur visar bland annat att de största upplevelserna av 
naturen sker under barndomen, och att dessa upplevelser skapar starka minnen i vuxenålder.24 De 
egna upplevelserna styr också vår natursyn.  

Den forskning som ligger närmast vår, i den bemärkelsen att den särskilt behandlat förskolan och 
naturen ur ett genusperspektiv har bedrivits av jämställdhetspedagogen Kajsa Wahlström och 
doktoranden Eva Ärleman-Hagsér. Men de håller fast vid ganska traditionella föreställningar, där 
naturen ses som bakgrund och skogen blir frigörande för barns lek och jämställdheten mellan 
könen. Tidigare genusforskning inom förskolan har främst haft fokus på interaktionen mellan barn 
och mellan barn och pedagoger.25 Wahlström har forskat om pedagogers förhållningssätt till och 
förväntningar på genus i förskolan. Pedagogerna i studien har bland annat filmat barnen och sig 

 
16 Frykman & Löfgren, s. 62 
17 Ibid. s. 46ff  
18 Eva Ärlemalm-Hagsér, ”Miljöer för lek, lärande och samspel.” I: Anette Sandberg (red.), Skogen som 
pedagogisk praktik ur ett genusperspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 108 
19 Lpfö 98, s. 29 
20 Stina Johansson, Bland stubbar och kottar – med barnen i mulleskogen. Stockholm: Napema, 2007, 
s. 9 
21 Ibid. s. 148ff 
22 Owe Ronström, Ann Runfors & Karin Wahlström, Det här är ett svenskt dagis. En etnologisk studie 
av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum, 1998, s. 52ff  
23 Ibid. s. 52ff  
24 Leicht Madsen, s. 29; Eva Norén-Björn, ”Förskolan – att planera och bygga en miljö, för utveckling.” 
I: Norén-Björn, Eva, Mårtensson, Fredrika & Andersson, Inger, Uteboken. (sid. 45-67). Stockholm: 
Liber AB, 1993, s. 22  
25 Karin Hultman, Children’s gendered subjectivities and becomings in relation to places within pre-
school. Stockholms universitet, 2008, s. 2 
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själva i olika miljöer för att synliggöra genusskillnader. I dessa studier visar Wahlström hur 
pojkarna förväntas ställa till bus och vara bråkiga. Av flickorna förväntas det motsatta, det vill säga 
att de ska vara lugna och snälla.26 Miljön problematiseras inte mer än att Wahlström beskriver hur 
hon arbetar med pojk- och flickgrupper i skogen. Naturen blir då mest en bakgrund, där det är de 
sociala relationerna som påverkar barnens genus.27 Ärleman-Hagsér, har undersökt flickors och 
pojkars lek och lärande i skogen utifrån ett genusperspektiv, vilket inte har gjorts tidigare. Hon har 
studerat skogen som pedagogiskt rum utifrån målskrivningar och styrdokument men har även sett 
till naturvetenskapligt lärande kopplat till genus.28 Hon har också intervjuat barn i åldern tre till sex 
år om hur de förstår leken i naturen. Det hon bland annat har kommit fram till är att barnens lek i 
skogen vid en första anblick kan ses som att pojkarna och flickorna leker samma slags lekar. Vid en 
djupare analys framträdde istället vissa dolda genusstrukturer.29  

I vår uppsats har vi valt att se till det som händer mellan barnet och tingen, i stället för att enbart 
fokusera på relationen mellan människor. Vi vill se till olika genusskapande processer som sker vid 
barnets subjektskapande i relation till plats och ting, där man kan se tingen som agentiska.  

 
26 Kajsa Wahlström, Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken. Stockholm: 
Sveriges Utbildningsradio AB, 2003, s. 74ff 
27 Ibid. s. 155 
28 Ärlemalm-Hagsér, 2008, s. 107  
29 Ibid. s. 120ff  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Vi vill utforska några vardagliga situationer för att synliggöra förskolebarns subjekt- och 
genusskapande i mötet med skogen utifrån en feministisk poststrukturalistisk teori. 

Med utgångspunkt från syftet kommer vi att dekonstruera de föreställningar som vi synliggör. 
Dekonstruktion innebär att möjliggöra olika sätt att förstå och möjliggör för olika läsningar av 
dessa situationer. Dessa läsningar innefattar följande frågeställningar: 

Frågeställningar 

• På vilket sätt materialiseras genussystemet vid barnens subjektskapande?  
• Hur kan vi förstå plats och ting i relation till barnens genusskapande? 
• Vilka diskurser produceras i våra utvalda situationer?   
• Hur blir barn positionerade och positionerar sig själva i mötet med skogen?  
• Hur kan vi förstå att barnen skriver in sig i föreställningar om femininitet och maskulinitet?  
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Teoretisk utgångspunkt 

Det förhållningssätt vi försöker ha som blivande pedagoger och människor i mötet med barnet och 
miljön grundar sig på feministisk poststrukturalism. Därför kommer även vårt examensarbete 
skrivas utifrån denna teori. Vi inleder här med att positionera oss själva. 

It's the end of the world as we know it. 
It's the end of the world as we know it. 
It's the end of the world as we know it and I feel fine...fine... 
                               Text: R.E.M. (berry/buck/mills/stipe) 30 

Ovanstående textrader är skrivna av den amerikanska rockgruppen R.E.M. och vi anser att citatet 
visar hur det kan kännas att leva feministiskt poststrukturalistiskt. När man arbetar utifrån denna 
teori kan det kännas som att gå på gungfly, då man inte vet vart man är på väg.31 Inom feministisk 
poststrukturalism ses allt som språk. Det innebär att kroppen och tingen, liksom människan och 
omvärlden blir språk.32 Språkbegreppet blir vidgat och innehåller även arkitektur, konst, dans, film 
et cetera och således även handlingar och handlingsmönster. Vi väljer detta perspektiv för att det 
öppnar upp för nya sätt att förstå det som kan ses som ”sanning”. Således möjliggörs 
överskridanden då det ger oss ett språk för detta.33 Vi har valt att inte särskilja metod och teori i vår 
uppsats. Det går att förstå detta som att metoden är en del av de poststrukturella teorierna vi utgår 
från i vår studie. Metod inom poststrukturalismen är likväl som teori ett sätt att förstå världen och 
skapa ny kunskap.34  

Modernism och postmodernism 

Denna uppsats är inspirerad av några särskilda begrepp och tankar inom feministisk 
poststrukturalism. För att tydliggöra denna inspiration ska vi inleda detta teoriavsnitt med en kort 
beskrivning av de två vetenskapsparadigmen modernism och postmodernism och det som brukar 
kallas den språkliga vändningen. Feministisk poststrukturalism är en av flera teorier inom det 
postmoderna paradigmet.35  

Genusforskaren Hillevi Lenz Taguchi liknar modernismen vid en ballong från vilken 
postmodernismen när, tär och förskjuter de modernistiska teoribildningarna samtidigt som den är en 

 
30 R.E.M, 1987 
31 Hillevi Lenz Taguchi, In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism. Stockholm: 
HLS Förlag, 2004a, s. 156 
32 Ibid. s. 54f 
33 Elizabeth Adams St. Pierre, “Methodology in the fold and the interruption of transgressive data.” 
Qualitative studies in education. April-June 1997, vol.10, no. 2, 1997, s.176 
34 Adams St. Pierre, passim 
35 Lenz Taguchi, 2004a, s. 83 
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del av ballongen.36 Det kommer således alltid vara ett både och tänkande, såsom Elisabeth Nordin-
Hultman beskriver:  

Postmodernitet är inget mer (men inte heller något mindre) än den moderna människan som 
kastar en lång, uppmärksam och eftertänksam blick på sig själv...37  

Paradigmskiftet innebär alltså inte en polarisering av modernism och postmodernism, utan om att 
finna nya perspektiv genom kritisk granskning.38 Modernismen är fortfarande det paradigm som är 
dominerande i vårt samhälle idag.39 Modernismen har förståtts som den rörelse som inneburit att 
vetenskapen, teknologin och industrialiseringen alltmer kommit att ersätta religionen som den 
”sanna” källan till kunskap. Modernismens tankestrukturer tar vi idag mer eller mindre för 
självklara och är det dominerande tankesättet som vi alla använder, det går så att säga per 
automatik. Modernism utgår från en världsbild som är uppbyggd av regelbundna mönster av 
underliggande lagbundenheter där kategorisering, systematisering och klassificering är 
dominerande begrepp.40 Utvecklingsstänkande dominerar starkt inom detta paradigm, där 
utveckling innebär framsteg mot något bättre med ett linjärt tidsperspektiv. Utvecklingsbegreppet är 
beroende av normalitet och avvikelser, där olikheter och skillnader förstås som avvikelser.41 Enligt 
Lenz Taguchi började dessa tankestrukturer allt starkare att ifrågasättas under 1970-talet inom olika 
praktiker, både inom den kulturella sfären och inom vetenskapen. De modernistiska 
teoribildningarna ifrågasattes genom upptäckten av den komplexitet som finns i förhållandet mellan 
språkliga begrepp och det som begreppen hänvisar till.42 Paradigmskiftet kom att kallas för den 
språkliga vändningen. Vi förstår det som att vi är produkter av modernismen och att vi inte kan 
frigöra oss från den. För att kunna utmana de dominerande förställningarna i vårt samhälle, som 
oftast är innefattade i det modernistiska paradigmet, behöver vi kunskap om vad vi gör motstånd 
mot. Postmodernism verkar så att säga inifrån modernismen, från det som redan är. Inom 
modernismen ses språket som ett redskap, men inom postmodernismen ses istället språket som en 
förutsättning för vad som går att kommunicera.43 Det postmoderna paradigmet kan definieras som 
ett eller flera perspektiv som ställer sig ifrågasättande och granskande av de diskurser som är 
rådande inom modernismen.44 (Begreppet diskurs definierar och diskuterar vi på sidan 13-14). 

Synen på barn inom olika tankefigurer 

När det gäller synen på barn har det postmoderna paradigmet skapat en granskande blick på hur 
föreställningar om barnet kan komma till uttryck. Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik, har 
definierat tre barnsyner som hon har benämt; barnet som natur, barnet som kunskapsåterskapare 

 
36 Lenz Taguchi, 2004a, s. 51 
37 Bauman, Z, här citerat efter Elisabeth Nordin-Hultman, Pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande. Stockholm: Liber, 2004, s. 29  
38 Lenz Taguchi, 2004a, s. 53 
39 Ibid. s. 37 
40 Nordin-Hultman, s. 32 
41 Ibid. s. 160f 
42 Lenz Taguchi, 2004a, s. 52f 
43 Nordin-Hultman, s. 42 
44 Ibid. s. 31 
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och barnet som medskapare av kultur och kunskap.45 Förenklat kan man säga att de två första 
barnsynerna återfinns inom det modernistiska paradigmet och den sista inom det postmodernistiska 
paradigmet. Dessa barnsyner är förenklingar och en barnsyn är ofta en blandning av dessa. Genom 
att ändå göra dessa förenklingar blir det lättare att använda dem vid en diskursanalys och genom det 
synliggöra rådande diskurser.46 (Se vidare kapitlet Dekonstruktion och diskursanalys). En barnsyn 
som är mycket stark inom ett modernistiskt paradigm är att se barnet som natur, att barnet står 
närmare det genuina, sanna och autentiska än den vuxne. I denna barnsyn tänker man att barnet har 
en inneboende kunskap och naturliga egenskaper som kommer fram om man ger barnet tid att växa 
i sin egen takt.47 Inom en sådan essentialistisk tankefigur tänker man att människans 
undermedvetna, hennes drivkrafter och behov är naturliga och biologiskt grundade och därmed kan 
ses som en avspegling av naturen. Barn ses således som en naturvarelse, där barnets ”sanna” jag 
finns i barnet och som kan hindras, hejdas, skadas eller få utlopp. Detta kan möjliggöras via 
aktuella sammanhang och miljöer som barnet befinner sig i.48 Den andra barnsynen är att se barnet 
som kunskapsåterskapare. Detta innebär att man tänker att barnet reproducerar redan existerande 
kunskap. Barnet kan liknas vid ett tomt passivt blad som pedagogen fyller med kunskap som sedan 
återskapas av barnet.49 Helst ska barnet tänka självständigt och reflekterande men det finns redan en 
mall som säger vad som är rätt eller fel.50 Den tredje barnsynen är barnet som medskapare av kultur 
och kunskap, som har sin inspiration från förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien. Denna 
pedagogiska filosofi, som grundades av Loris Malaguzzi, bygger på uttrycket ”ett barn har hundra 
språk” och innebär en syn av barnet som utforskande, kompetent och delaktigt med samma villkor 
som vuxna. Barnets tankar och hypoteser ges lika stort värde som de vedertagna teorierna. Det som 
kan ses som meningsskapande för barnen, här-och-nu, blir viktigt i barnets och pedagogens 
kooperativa lärandeprocess.51 

Teorier inom det modernistiska paradigmet uppbär således diskurser som innebär att det barnet gör 
och säger talar om vad barnet är. Medan teorier som bildar diskurser inom det postmodernistiska 
paradigmet uppbär betydelser som innebär att barnet kan bli.52 ”Ett barn ’uppstår’ med nya sätt att 
vara i nya situationer, i relation till de möjligheter, hinder och normer som olika miljöer och 
aktiviteter utgör.”53 Det vill säga människan nyskapar sig själv hela tiden i mötet med andra 
människor, men även i mötet med material och miljöer.54  

 
45 Gunilla Dahlberg & Hillevi Lenz Taguchi, Förskola och skola – om två skilda traditioner och visionen 
om en mötesplats. Stockholm: HLS Förlag, 1994, s. 30 
46 Hillevi Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation? Om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat 
förhållningssätt till förskolans arbete. Stockholm: HLS Förlag, 1997, s. 26ff 
47 Ibid. s. 27 
48 Nordin-Hultman, s. 34 
49 Lenz Taguchi, 1997, s. 26 
50 Birgitta Kennedy, Glasfåglar i molnen. Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers 
perspektiv. Stockholm: HLS Förlag, 2000, s. 58 
51 Hillevi Lenz Taguchi, Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i 
förskolan. Stockholm: HLS Förlag, 2000, s. 102; Anna Barsotti, D- som Robin Hoods pilbåge: ett 
kommunikationsprojekt på daghemmet Diana i Reggio Emilia. Stockholm: HLS förlag, 1997, s. 11ff  
52 Lenz Taguchi, 2004a, s. 15f  
53 Nordin-Hultman, s. 183 
54 Lenz Taguchi, 2004a, s. 15f  
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Pedagogisk dokumentation 

Ett viktigt verktyg i vår studie är pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation skiljer sig 
från annan dokumentation genom att den har en medveten utgångspunkt i en pedagogisk filosofi.55 
Pedagogisk dokumentation kan ses som ett förhållningssätt och en kommunikation som hänger 
samman med en konstruktionistisk lärandesyn, där barnet ses som medskapare av kultur och 
kunskap och där pedagogen är aktiv medkonstruktör. Pedagogisk dokumentation har en 
framåtsyftande funktion och möjliggör för multipla läsningar av olika situationer.56 Genom 
dokumentationen kan man ifrågasätta och utmana dominerande diskurser som producerar makt, 
man kan på så vis skapa motdiskurser.57 Det som bland annat skiljer pedagogisk dokumentation 
från traditionell dokumentation i förskola, är att traditionell dokumentation innebär ett insamlande 
av material som visar vad som har gjorts och hänt. Dokumentationen används då mer som ett 
minne.58 Man kan även tänka att den traditionella dokumentationen främst används för att bedöma 
barnens utveckling som underlag för utvecklingssamtal. Det finns då en tendens, att istället för att 
se till barnens görande, se till vad barnen är utifrån det som generellt kan ses som det normala för 
ett barn i en viss ålder.59 Vår syn på pedagogisk dokumentation är inspirerad av förskolorna i 
Reggio Emilia. Carla Rinaldi, pedagogista i Reggio Emilia, beskriver den pedagogiska 
dokumentationen som en spiral som väver samman observation, reflektion och dokumentation där 
ingen av handlingarna kan avlägsnas eller särskiljas.60 I vårt utforskande kommer vi att använda 
pedagogisk dokumentation för att synliggöra de för-givet-tagna föreställningar som kommer till 
uttryck vid barns subjektskapande i skogen. I uppsatsen kommer vi att använda oss av begreppet 
dokumentation med betydelsen pedagogisk dokumentation för att förenkla flödet i texten.  

Dokumentationerna vi gör i denna studie grundar sig på kvalitativ metod. Med kvalitativ metod 
menas att man från få och grundligt undersökta data skapar kunskap och teorier.61 Den metod vi 
använt oss av för att samla in olika data har varit deltagande observation. Deltagande observation 
sker genom att forskaren ibland är del av sammanhanget som ska undersökas och ibland ställer sig 
åt sidan och observerar det som sker.62 Vid deltagande observation påverkar observatören görandet, 
materialet och analysen, även om hon inte talar eller agerar. Bildkonsulten Karin Furness har 
beskrivit det som en stark närvaro, där ingen frånvaro blir möjlig. Rinaldi beskriver det som att 
observationen inte är en handling utan istället en interaktion där själva processen är ömsesidigt 
beroende mellan barn och den som observerar.63 Vid ett flertal tillfällen under observationerna 

 
55 Christina Wehner-Godée, Att fånga lärandet. Stockholm: Liber AB, 2000, s. 25 
56 Lenz Taguchi, 1997, s. 34 
57 Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Alan Pence, Från kvalitet till meningsskapande. Stockholm: HLS 
Förlag, 2001, s. 226 
58 Hillevi Lenz Taguchi, ”Pedagogiskt dokumentation och estetiska läroprocesser.” I: Ulla Lind & Kersti 
Hasselberg (red.) 4 dagar 2003. Konstnärlig forskning & estetiska läroprocesser. Stockholm: 
Institutionen för bildpedagogik, 2004b, s. 46  
59 Christina Wehner-Godée, ”Att bedöma små barns kunnande.” I: Lars Lindström & Viveca Lindberg 
(red.), Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS 
Förlag, 2005, s. 93ff 
60 Carla Rinaldi, ”Dokumentation och utvärdering: vilket är sambandet?” I: Claudia Giudici, Carla 
Rinaldi, & Mara Krechevsky (red.), Att göra lärandet synligt. Barns lärande –individuellt och i grupp. 
Stockholm: HLS Förlag, 2006, s. 84 
61 Bengt Starrin, Gerry Larsson, Lars Dahlgren & Sven Styrborn, Från upptäckt till presentation. Om 
kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur, 1991, s. 13 
62 Birgitta Kullberg, Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 91 
63 Lenz Taguchi, 1997, s. 63 
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kliver vi in i och ur dem för att på olika sätt interagera med barnen. Exempelvis när barn ställer 
direkta frågor till oss eller vill ha hjälp med något. Genom vår delaktighet blir vi även mer eller 
mindre synliga i den pedagogiska dokumentationen. Vid observationerna hände det ibland att 
barnen valde att förflytta sig bort från oss när vi kom för att dokumentera en situation. Man kan 
alltså aldrig bli en distanserad observatör, utan är en del av observationen genom sitt deltagande.64 
Observationen tar sin utgångspunkt i de val som görs innan observationen börjar.65 Vårt val i denna 
studie var att se till vardagliga situationer där förskolebarn möter skogen. 

Genom att använda blicken och hörseln som verktyg vid deltagande observation ges vi tillgång till 
det outtalade och kroppsliga rörelser i rummet.66 En observation kan inte vara objektiv, utan alla 
tolkningar är subjektiva och det som händer blir så att säga till i betraktarens blick som en 
illusion.67 Som verktyg vid dokumentationen valde vi att använda digitalkam
videoinspelningsfunktion och penna och papper; dels som spaltdokumentation och dels i friare form 
av anteckningar. Fördelen med spaltdokumentation är att de underlättar synliggörandet av 
processer, eftersom man parallellt och samtidigt kan rita det barnen gör, skriva det barnen säger och 
göra egna reflektioner i papprets tre spalter.68 Vid dokumentation med papper och penna kan man 
inte anteckna allt, vilket gör att inte alla detaljer registreras. Utifrån erfarenhet av dokumentationer 
av barn under tidigare VFU, valde vi bort att använda en digitalvideokamera. Vi upplevde att 
barnens fokus då tenderade att hamna på den tekniska utrustningen, då de flesta barn fascineras av 
filmkameran. Genom att istället använda digitalkamera med möjlighet till filminspelning brydde 
barnen sig inte så mycket om kameran. Barn i Reggio Emilia-inspirerade förskolor är oftast vana 
vid att observeras med kamera och har därför en mer avslappnad inställning till kamera än till 
videokamera. Att använda inspelat material gör det möjligt att kunna se dokumentationen vid flera 
tillfällen. Det är även positivt att det inspelade materialet innehåller många detaljer som annars kan 
vara svåra att dokumentera.69 Det är viktigt att vara medveten om att inte heller inspelningen med 
kamera med inspelningsfunktion är någon ren avbild av verkligheten. Det som registreras i 
dokumentationerna är endast det som syns och hörs, andra sinnesintryck som lukt, smak och känsel 
kommer inte med. Den film som skapas, både genom innehåll men också form, påverkar hur vi 
tolkar den och är inte någon objektiv avbild.70 Exempelvis påverkar observatörens val av 
kameravinkel vad som kommer med i filmen eller inte kommer med. Även betraktarens kunskap 
om den teknik som används påverkar resultatet. Filmen kan exempelvis bli brusig, svår att betrakta 
på grund av överanvändning av zoomfunktion et cetera. Vid filminspelning behöver man också 
förstå hur filmen sedan kan behöva efterbearbetas i ett filmbehandlingsprogram. 

 
64 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: 
Ordfront förlag, 2003, s. 44 
65 Wehner-Godée, 2000, s. 88 
66 Ambjörnsson, s. 39 
67 Wehner-Godée, 2000, s. 104; Cato R. P Bjørndal, Det värderande ögat: observation, utvärdering och 
utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber AB, 2005, s. 28 
68 Anna Palmer, Matematik i förändring. Diskursanalyser med fokus på matematik och kunskapsteori 
med ett genusperspektiv. Magisteruppsats Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för samhälle, 
kultur och lärande, 2005, s. 93 
69 Bjørndal, s. 72 
70 Ibid. s. 75f 
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Dekonstruktion och diskursanalys 

Två andra viktiga verktyg som vi använder för att utforska barns lek i skogen är dekonstruktion och 
diskursanalys. Dessa två begrepp hänger samman och vi ska här beskriva hur vi förstår och 
använder dem. För oss innebär dekonstruktion en möjlighet att synliggöra hur teorier, idéer och 
föreställningar verkar. 

Dekonstruktionen tycks erbjuda en väg ut ur kunskapens begränsning. Genom att införa den 
öppna obegränsningen /…/ visar den oss lockelsen till avgrunden som en frihet. Fallet in i 
dekonstruktionens avgrund inspirerar oss med lika mycket njutning som rädsla. Vi är berusade av 
utsikten att aldrig nå en botten.71 

Begreppet dekonstruktion introducerades av den franske poststrukturalistiske filosofen Jacques 
Derrida. Begreppet innebär att genom synliggörande av motsatser, skillnader och olikheter kan 
förskjutningar göras av innebörden i begreppen.72 Man kan säga att man kryssar över det som är 
för-givet-taget, och i och med det kan något nytt träda fram, men det som finns under krysset är inte 
utsuddat eller borttaget. Man gör således ett tillägg, det nya skapas så att säga inifrån det gamla.73 
Genom att synliggöra det som utesluts eller det som vi inte tycks mena, kan dekonstruktionen 
hjälpa oss att förstå hur föreställningar skapas just via det som inte finns. Utan dekonstruktion kan, 
enligt Derrida, ingen förändring ske eftersom gamla handlingsmönster och strukturer då förblir 
osynliga och för-givet-tagna. Dekonstruktion är ingen metod i en sträng betydelse, eftersom en 
metod anses följa en viss ordning av regler, kriterier och förfaranden vilket dekonstruktion saknar. 
Poststrukturalistisk teori utmanar begreppet metod, inom bland annat pedagogisk forskning, genom 
att ändå använda dekonstruktion metodiskt.74 Derrida svarar följande på frågan vad dekonstruktion 
är: ”What deconstruction is not? Everything of course! What is deconstruction? Nothing of 
course!”75  

Som verktyg vid våra dekonstruktioner kommer vi bland annat att använda oss av diskursanalys. Vi 
använder diskursanalys på så sätt att vi identifierar dominerande diskurser och för-givet-tagna 
föreställningar och sätter dem i motsatspar.76 För att ett begrepp ska få mening måste det referera 
till något olika, motsatt, något utanför texten. Man kan säga att diskursanalys är en analys av de 
mönster som diskurserna strukturerar.77 Diskurserna benämner vi med namn som vi anser passar in 
i vår uppsats i förhållande till vårt syfte. Diskurserna skulle troligtvis benämnas annorlunda i ett 
annat sammanhang med andra teorier. Benämningarna är inte oföränderliga utan de är likt diskurser 
öppna för nya läsningar och förskjutningar.78 Genom att synliggöra det som är exkluderat sägs 
något indirekt om det inkluderade.79 Då blir även en förskjutning av de dominerande diskurserna 
möjlig. En definition av diskurs som vi kommer att använda oss av i denna uppsats är från Bronwyn 
Davies: 

 
71 Spivak 1976, här citerat efter Lenz Taguchi, 2004a, s. 201 
72 Lenz Taguchi, 2000, s. 32 
73 Ibid. s. 153 
74 Hillevi Lenz Taguchi, Understanding  deconstruction as an “exorbitant method” in educational 
research. Papers from the 2006 PESA (Philosophy of Education Society of Australasia) conference in 
Sydney, 2006, s. 3 
75 McQuillan, 2000, här citerat efter Lenz Taguchi, 2006, s. 3 
76 Palmer, s. 36f 
77 Ibid. s. 29 
78 Palmer, s. 37 
79 Nordin-Hultman, s. 73 
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[…] each discourse provides concepts, ideas, explanatory systems, definitions of what is knowable 
and sayable and through these constitutes the relations and positions of the people who are made 
relevant within that discourse.80 

Med andra ord kan man säga att med diskurs avses innebörder och betydelser i det som sägs inom 
en viss kontext. Diskurserna är föränderliga och skiftar i olika sammanhang, där vissa diskurser är 
mer dominerande än andra.81   

Vi använder så kallade dekonstruktiva samtal som verktyg när vi arbetar med att göra olika 
läsningar av våra dokumentationer. Dekonstruktiva samtal är ett begrepp som har utvecklats av 
Lenz Taguchi. Begreppet utmanar dialogbegreppet samtidigt som dekonstruktiva samtal inbegriper 
dialog. Vid dekonstruktiva samtal är ingen läsning mer sann än någon annan, utan de värderas lika 
och man ser till olikheten som ett sätt att berika och komplicera förståelsen av situationen.82 
Eftersom varje deltagare är genomkorsad av olika diskurser och har en unik diskursiv verktygslåda, 
kommer varje subjekt att skapa sina subjektiviteter på olika sätt och erhålla olika föreställningar när 
de till exempel ser på vår filminspelning av situationen. (Begreppet subjekt definieras och 
diskuteras på sidan 17-18). När dessa olika diskurser möts i samtalsprocessen skapas nya förståelser 
av den aktuella situationen.83 Syftet med denna samtalsprocess är således att använda oss av dessa 
olikheter i våra läsningar av situationerna. Dessa samtal sker mellan oss som författare; mellan oss 
och fyra studentkollegor från vår inriktning, ”Utforskandets pedagogik – dialog Reggio Emilia”: 
Emelie Bernemyr, Lovisa Gustafsson, Johanna Hillgren och Kristine Rende och mellan oss och sju 
verksamma pedagoger på en Reggio Emilia- inspirerad förskola: Lisa Jakobsson, Maria 
Andreasson, Marie In de Betou, Sara Nyman, Anna Nygren, Stefan Göransson och Johanna 
Wickström. Att bjuda in andra till en kollektiv reflektionsprocess av den pedagogiska 
dokumentationen ger ökad förståelse och fördjupad kunskap.84  Val av samtalsdeltagare gjorde vi 
utifrån att vi har samma förhållningssätt till pedagogisk miljö och samma barnsyn. Samtalen 
spelade vi in med mp3-spelare, ljudupptagningarna transkriberade vi sedan till text.   

För att vi ska kunna använda oss av ett vidare begrepp av data, där icke-traditionella data blir 
tillförlitliga använder vi oss av begreppen känslo-, sinnes- och responsdata.85 Med responsdata 
menas de data som blir till genom påverkan från andra människor genom möten, reflektioner, kritik 
och olika sätt att se på och uppfatta världen.86 Förutom de dekonstruktiva samtalen har vi även fått 
responsdata från vår handledare, Kajsa Ohrlander, på Stockholms universitet samt vänner. Vi väljer 
att inte särskilja olika personers tankar och idéer i texten eftersom vi inte anser det vara fruktbart för 
uppsatsen. Främst eftersom en tanke som vi har fått från en annan person gör att vi kan utmana våra 
egna tankar och genom det skapa något nytt. Genom detta går det inte att särskilja vem som har del 
i vad eftersom det ena ger det andra och vice versa. Det skapas således ny kunskap genom 
kooperativt lärande. När vi använder oss av känslo- och sinnesdata blir vi medvetna om att våra 
emotionella processer, minnen och erfarenheter av skogen påverkar de läsningar vi gör av 
situationerna. Dessa känslor kan ses som känslodata och de reaktioner vi får av en viss plats kan 

 
80 Bronwyn Davies, Frogs and Snails and feminist Tales- Preschool Children and Gender. Creskill: 
Hampton Press, Inc., 1993, s. 11  
81 Lenz Taguchi, 2004a, s. 15 
82 Hillevi Lenz Taguchi, “Deconstructing and Transgressing the Theory – Practice dichotomy in early 
childhood education.”  Educational Philosophy and Theory, Vol. 39, No. 3, 2007, s. 285 
83 Lenz Taguchi, 2004a, s. 194f 
84 Ibid. 2004a, s. 190; Bjørndal, s. 88f 
85 Adams St. Pierre, s.179 
86 Ibid. s. 184f 
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förstås som sinnesdata, enligt Elizabeth Adams St. Pierre.87 Vårt eget subjektskapande som barn i 
relation till skogen påverkar alltså de läsningar som blir möjliga för oss. Vi kommer inte att skriva 
fram dessa känslor och reaktioner vid läsningarna, men vill visa att vi är medvetna om att det 
påverkar dekonstruktionen av situationerna. 

Genusskapande 

Inom vissa vetenskapliga diskurser beskrivs kön som biologiskt och genus som social konstruktion. 
Dessa ord används då med olika betydelse. Forskare inom feministisk poststrukturalism är emot 
uppdelningen av kön och genus eftersom risk finns att begreppet kön trots allt riskerar att låsa in 
kroppen i ett statiskt biologiskt synsätt. Man blir då behandlad som man och kvinna utifrån sitt 
könsorgan. Istället ses även biologiskt kön som konstruerat, det är kulturen som talar om vad 
kroppen betyder och vilka egenskaper som ska gälla för kvinnor och för män.88 Kön kan ses som ett 
verb som vi alla är med och skapar mer eller mindre medvetet.89 Yvonne Hirdman, känd skapare av 
ett systemteoretiskt sätt att se kvinnligt/manligt, menar att det finns en fara med att använda ordet 
kön eftersom det istället för att skilja mellan det biologiska och kulturella, kan stärka den essentiella 
betydelsen av att kön skulle vara något biologiskt och sant. När vi väljer att använda begreppet 
genus i uppsatsen gör vi detta därför att denna diskussion fortfarande är aktuell och föreställningar 
fortfarande finns om att kön handlar om något biologiskt och statiskt. Filosofen Judith Butler 
beskriver genus som att det är det ”maskineri genom vilket skapandet och normaliserandet av 
maskulin och feminin sker tillsammans med de hormonella, kromosommässiga, psykiska, och 
performativa mellanformer som genus antar.”90 

Studier visar att det första man generellt ser till när en ny människa föds är dess kön. Omgivningen 
har ett starkt behov av att relatera barnet till kategorierna flicka eller pojke och behandlar och 
tilltalar då barnet olika beroende på om det har en snippa eller snopp.91 Det finns stereotypa 
föreställningar om barnet utifrån det biologiska könet och vi tilldelar barnet egenskaper utifrån 
dessa. Föreställningarna kan vara svåra att se eftersom dessa ofta känns så vanliga, naturliga och 
självklara att de inte blir synliga. Pojkbebisen beskrivs som stor och stark medan flickbebisen 
beskrivs som dess motsats, liten, mjuk och fin. Pojkar vågar man också röra på ett annat sätt, man 
är inte lika försiktig som när man håller i en flicka. Flickorna ses som sköra som ska beskyddas.92 
Vilket innebär att man utgår från en dikotom syn på män/pojkar och kvinnor/flickor.  

 
87 Adams St. Pierre, s. 181ff 
88 Bronwyn Davies, Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber AB, 2003, s. 17 
89 Ylva Elwin-Nowak & Heléne Thomsson, Om att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att vara 
kvinnor och män. Stockholm: Albert Bonnier Förlag, 2003, s. 15  
90 Judith Butler, Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Norstedts Akademiska 
Förlag, 2006, s. 60 
91 Lars Jalmert, muntlig uppgift 2005-11-21; Lenz Taguchi, 2004a, s. 69; Anette Hellman, 
”Förskolebarns konstruktion av maskuliniteter.” I: Nordberg, Marie (red.), Manlighet i fokus – en bok 
om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB, 
2005, s. 158 
92 Elwin-Nowak & Thomasson, passim; Sandra Dahlén. Hetero. Stockholm: Tiden, 2006, s. 40; 
Hellman, s. 158 
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Dikotomi innebär ett motsatsförhållande som är ömsesidigt uteslutande. I en essentialistisk syn på 
subjektet återfinns bland annat följande dikotomier om manliga och kvinnliga egenskaper: kunskap 
- kunskapsbrist, aktivitet - passivitet, intellekt - kropp, logik - känslomässighet, mörker - ljus, 
seende - lyssnande.93 Ett sätt att förstå detta genussystem är att det grundar sig på en biologisering 
av tvåkönsmodellen, med ett grundantagandet att könsskillnader förklarar genusskillnader.94 
Systemet innebär en manlig överordning, där mannen blir mer kultur, människa och förstånd och 
kvinnan blir mer natur. Det manliga intellektet blir då överlägset kvinnans. I genussystemet blir 
kvinnan underordnad mannen vilket gör att mannen blir norm.95 Dessa tankar går att härleda till 
antikens filosofer som till exempel Aristoteles och Platon. Tvåkönsmodellen avspeglar på så sätt 
normativt tänkande kring kön. Ett annat sätt att förstå genussystemet är att det skapas av diskurser 
om manlighet och kvinnlighet, genom systemet kan detta synliggöras. Den essentiella identiteten 
blir en del av upprätthållandet av genussystemet, då det också alltid är ett könat subjekt, eftersom 
kön förstås utifrån dikotoma termer som är naturgivna med ömsesidigt uteslutande egenskaper. Man 
tänker således generellt att pojkar grundläggande skiljer sig från flickor.96 Vuxnas förväntningar 
och förutfattade meningar om att göra flicka och pojke på ”rätt” sätt tas upp av barnen och görs 
deras. Detta blir något de förhåller sig till och använder när de konstruerar genus i sitt 
subjektskapande.97 

Bronwyn Davies beskriver i sin studie hur barn redan i förskoleåldern är mycket medvetna om vilka 
beteenden som förväntas av dem utifrån det kön de kategoriseras som. Hon beskriver vidare hur 
barnen själva också blir medskapare av att kontrollera att omgivningen håller sig inom dessa 
ramar.98 Davies problematiserar kopplingen mellan positioneringsbegreppet och dikotomin 
kvinnligt - manligt. Hon menar att samtidigt som många pedagoger aktivt jobbar för att erbjuda 
barn i förskolan möjlighet att positionera sig på många olika sätt och inte enbart utifrån de 
egenskaper som traditionellt ses som kvinnligt respektive manligt, behöver barnen ändå positionera 
sig som man eller kvinna. Vilket ställer stora krav på barnen. Vidare menar hon att barn lär sig att ta 
till sig manlighet och kvinnlighet som en del av deras personliga och sociala jag som inte är 
föränderligt. Subjektivitetsskapandet är alltså en del av diskursen om de två könen.99  Förväntningar 
och förståelser på flickor och pojkars görande i olika situationer i den pedagogiska praktiken blir 
olika. I förskolan blir alla ting och allt görande laddat med genus. Exempelvis ses pojkars görande 
oftast som ett utforskande och experimenterande av tingen medan flickors görande istället ses som 
omvårdande och sociala lekaktiviteter.100 Det finns även olika möjligheter och förväntningar på 
pojkars och flickors rörlighet. Där pojkar också blir normaliserade genom sin rörlighet och flickor 
genom sin mindre rörlighet.101 Valeri Walkerdine beskriver i sin forskning hur pojkar lever sina liv 
i ett frihetsuttryck när de vistas på lekplatser och andra platser. Pojkarna beskriver hur 
sportutövning blir viktig för deras sociala positioneringar. Man kan se det som att det definierar 

 
93 Palmer, s. 57; Lenz Taguchi, 2004a, s. 31 
94 Yvonne Hirdman, Genus- om den stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB, 2001, s. 54f   
95 Hirdman, passim 
96 Lenz Taguchi, 2004a, s. 35 
97 Ibid. s. 98 
98 Davies, 2003, s. 64 
99 Ibid. s. 9f 
100 Lenz Taguchi, 2004a s. 98 
101 Ibid. s. 145 
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kategorin pojke. Flickorna i forskningen å andra sidan nämner nästan inte alls utomhusaktiviteter, 
förutom när utomhusaktiviteterna kan förknippas med familje- och omsorgsaktiviteter.102  

Subjektskapande 

Den feministiska poststrukturalismen frångår och dekonstruerar bland annat en essentialistisk 
beskrivning av människan. En essentiell identitet, som vi tidigare diskuterat på sidan 10, 
konstrueras utifrån en äkthetsdiskurs. Det innebär att man försöker finna det som är mest typiskt för 
individen, det vill säga ett ”sant” jag som är oberoende av aktuella sammanhang och miljöer.103 En 
gräns skapas då mellan individ och omgivning vilket leder till ett särskiljande av dem.104 Inom 
feministisk poststrukturalism använder man begreppen subjektivitet och subjektskapande istället för 
begreppet identitet. Med subjektivitet menas att en människa ”konstrueras av de diskurser och 
praktiker som subjektet möter och har tillgång till.105 Således kan inte subjektet sägas existera före 
ett diskursivt konstituerande.106  

Men det handlar också om de diskurser subjektet möter i sammanhanget, som materialiseras i 
arkitekturen, miljön, tingen och de andra subjekt som finns där. Diskursernas innebörder 
förändras och förskjuts hela tiden inom och omkring individen. Subjektiviteten formas och 
omformas i såväl ett maktspel som i ett spel av betydelseskillnader i de olika sammanhangen.107 

Subjektiviteten är i ständig förändring och skapar och skapas hela tiden. Hur en människa agerar 
och uppfattas beror således på situationen och diskursen. Man kan se det som att i och genom olika 
miljöer och sammanhang gestaltar sig subjektet på olika sätt. Subjektet är multipelt på så sätt att 
subjektet förhåller sig på olika sätt beroende på situation, tid, miljö, andra subjekt, ting och de 
diskurser som är dominerande här och nu.108 I detta dynamiska sätt att se det mänskliga subjektets 
tillblivelse blir synen på subjektet som diskursivt agentiskt mycket viktigt, subjektet är även 
medskapare i en social situation.109 Agentskapet möjliggör för multipla förståelse av olika 
diskursiva praktiker.110 Barnet blir inte bara passivt skapat utav strukturerna, som en strukturalistisk 
modernistisk tankefigur gör det till, utan deltar, skapar och påverkar på olika sätt.111 Agentskapet 
möjliggör också att subjektet kan göra motstånd i olika situationer genom att förhålla sig till 
diskurserna på olika sätt. 

 

 

 
102 Valerie Walkerdine, Counting Girls Out. Girls and Mathematics. New Edition. London: Falmer Press,  
1998, s. 106f 
103 Nordin-Hultman, s. 157ff 
104 Ibid. s. 164; Hultman, s. 3 
105 Nordin-Hultman, s. 167 
106 Lenz Taguchi, 2000, s. 128 
107 Lenz Taguchi, 2004a, s. 110 
108 Ibid. s. 111; Davies, 2003, s. 11 
109 Lenz Taguchi, 2004a, s. 69 
110 Ibid. s. 16 
111 Ibid. s. 47 
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Alltså: Identiteten/subjektiviteten är å ena sidan alltid redan betecknad – given sin innebörd i de 
diskursiva inskrivningarna som konstituerar subjektet – å andra sidan i en ständigt pågående 
process av betecknande. Hon konstrueras/konstitueras och konstruerar/konstituerar sig 
oupphörligen. Subjektets självständiga valfrihet (agentskapet) utgår inte från ett inre, givet, 
fördiskursivt ”jag”. Agentskapets möjlighetsvillkor är de innebörder subjektet gör sig i de 
tillgängliga diskurserna.112     

De dominerande diskurserna uppbär även föreställningar om vem som har rätt att tala inom 
diskursen. Således uppbär diskurserna även maktpositioneringar.113 Walkerdine har beskrivit dessa 
maktpositioneringar som att ett subjekt medvetet eller omedvetet kan använda sig av en 
genusdiskurs i ett visst sammanhang, vilket leder till att subjektet positionerar sig i ett hierarkiskt 
maktförhållande gentemot en annan individ.114  

Normalitet och makt 

Som vi använder begreppet subjektskapandet finns det flera möjligheter att skapa sig till flicka och 
pojke, men vissa diskursiva normerande föreställningar dominerar. Möjligheterna är således inte 
oändliga då det pågår en manlig överordning och könade maktrelationer bärs upp av män i de flesta 
sammanhang. Man kan säga att normer skapas och upprätthålls genom utpekandet av avvikelser. 
Det skapas då en hierarkisk position mellan norm och avvikelse, då normalitet behöver en motpol 
att relateras till. Det innebär också att normalitet inte har en fast kärna, utan skapas hela tiden i 
processer. Normalitet kan ses både som beskrivande och reglerande vilket leder till att den blir 
maktproducerande.115 Walkerdine menar att produktionen av sanningar får styrande och 
maktproducerande effekter i skolan och förskolan. Sanningar och definitioner om barnet och 
pedagogen styr dem genom social reglering. I genussystemets maktproduktion blir pojken det 
”normala barnet” eftersom maskulinitet ges högre värde. Detta leder till att flickan blir det 
”avvikande barnet” ur ett bristperspektiv och i behov av korrigering.116 Vi anser att detta kan 
kopplas till så kallad kompensatorisk pedagogik, där man särskiljer flickor och pojkar som grupp 
eftersom man tänker att flickor och pojkar behöver utveckla olika egenskaper. Man kan se det som 
att man inom denna pedagogik tänker att barnen behöver kompensera för det som inte uppmuntras 
eller för de egenskaper som är svagt utvecklade utifrån traditionella könsmönster.117 Man kan se det 
som att de är i behov av träning för att bli ett barn med tillgång till allt.  

Normativa beskrivningar och kategoriseringar som grundar sig på stereotypa essentiella 
föreställningar om maskuliniteter, benämner sociologen och maskulinitetsforskaren Robert W. 
Connell ”hegemonisk maskulinitet”. Denna maskulinitet förstår vi som en av de dominerande, 
diskursivt normerande, föreställningarna som används vid subjektskapandet. Denna maskulinitet är 

 
112 Lenz Taguchi, 2004a, s. 116 
113 Ibid. s. 127f 
114 Walkerdine, s. 63f 
115 Ambjörnsson, s. 21ff; Butler, s. 59f 
116 Walkerdine, s. 72; Hultman, s. 17 
117 Statens offentliga utredningar, SOU 2006:75, Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av 
jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. Stockholm: Fritzes, 2006, s. 96 
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inte den vanligaste, men den kan ses som den position i genussystemet som alla andra maskulina 
och feminina positioner underordnas och relateras till, men som ingen till fullo kan leva upp till.118 
I likhet med genussystemet konstrueras alla maskuliniteter utifrån ett särskiljande mellan
kategorierna maskulinitet och femininitet, vilket är en grundläggande relation, där de relaterar till 
och får mening genom att vara varandras motpoler.119 Dominerande maskuliniteter kommer till 
uttryck i det förkroppsligade, vilket både pojkar och flickor förhåller sig till. ”Hegemonisk 
maskulinitet” står för kraft, hårdhet, fysisk kompetens och inte dess motsats; försiktighet, 
återhållsamhet och skörhet.120  

Occupation of space, the capacity to define space, the ability to exercise control over space and a 
preperdness to put one´s body at risk in order to achive these expectations .[…] The 
male/boy/man is expected to transcend space, or to place his body in aggressive motion within it, 
in so doing posturing to self and others the assuredness of his masculinity.121 

Olika maskuliniteters relation till plats och ting är ett förhållande som kan ses som självsäkert och 
kraftfullt med utagerande, meningsskapande intentioner och inte tveksamt, försiktigt och osäkert.122 
Detta förstår vi som ”hegemonisk maskulinitet”. Genom dikotomin manligt - kvinnligt erhåller män 
positioner som ger dem möjlighet att agera som om de hade makt.123 Maktrelationerna är dock inte 
statiska utan de omförhandlas hela tiden.124 I Davies forskning framkommer det att barnen i hennes 
studie ser manlig makt som dominans i det offentliga rummet vilket innebär en dominans av flickor 
och mindre pojkar. För att utöva den manliga makten använder sig pojkarna av våldssymboler så 
som vapen och eld. Dessa våldsymboler behöver en mottagare för att bli ett vapen.125  

Vi använder inte genussystemet och begreppen maskuliniteter och femininiteter i vår studie för att 
sätta stämpel på vad barnet är i deras lek i skogen, snarare använder vi begreppen för att synliggöra 
de diskurser som barnen förhåller sig till i sitt subjektskapande. För att kunna göra våra data 
begripligt använder vi oss av kategorier som skapar mening för oss, exempelvis flickor och 
pojkar.126 Att vara en människa är inte att vara en kategori, utan att man blir människa i serier av 
händelser.127  

 
118 Marie Nordberg, ”Det hotade lockande feminina – om pojkar, femininitet och genuspedagogik.” I: 
Nordberg, Marie (red.), Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar, och 
maskulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB, 2005, s. 124; Hellman, s. 147 
119 Hellman, s. 147; Rickard Jonsson, Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en 
högstadieskola. Stockholm: Ordfront Förlag, 2007, s. 30f  
120 Stephen M. Whitehead, Men and masculinities: key themes and new directions. Cambridge: Polity 
Press, 2002, s. 189 
121 Whitehead, s. 189 
122 Ibid.  
123 Davies, 2003, s. 149 
124 Ibid. s. 203 
125 Ibid. s. 125 
126 Ibid. s. 203 
127 Bronwyn Davies, Difference & differenciation: embodied subjects in pedagogic spaces. 
Föreläsningsmanus vid föreläsning Reggio Institutet 2008-09-29, s. 3  
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Pedagogisk miljö 

Miljön kan förstås som en tredje pedagog i ett pedagogiskt sammanhang, inspirerat från förskolorna 
i Reggio Emilia.128 Den pedagogiska miljön kan sägas materialisera föreställningar om olika slags 
kategorier. Vi ser skogen och naturen som ett uterum vilket uppbär och deltar i att skapa diskurser. 
Detta rum talar till barnet och kommunicerar sina koder.129 Rum är inte bara ett transportmedel för 
kommunikation utan blir även kommunikation i sig själv, där rummet kommunicerar något i mötet 
med ett subjekt.130  

Rummen talar, de kommunicerar sina koder. När vi stiger in i ett rum ställs vi i relation till det. 
Rummets disposition, inredning och tingen i det bestämmer och definierar oss. Med ett språk som 
är mäktigare än ordet, kommunicerar det pedagogiska rummet till barnet vad det är i just detta 
rum – hur det ska vara vad det ska göra.131  

Pedagogiska rum i dagens skola och förskola säger något om vad ett barn är och vad ett barn bör 
göra. En viss plats och ett visst material möjliggör vissa performativa handlingar, och gör andra 
handlingar svåra eller omöjliga.132 Ett sätt att se på plats och ting är, enligt Davies, att de kan 
förstås som laddade med föreställningar och mening. Ibland är plats och ting öppna för förändrin
och förskjutning i dess mening, men ibland är de inte det.133 Rum, plats och ting skapar mening i 
mötet med barnen. Rummet förändras oavbrutet i mötet med varje barn genom barnets blick, 
önskningar, behov och handlingar.134 När rummet blir meningsskapande i samspel med ba
en essentialistisk tankefigur, som ser på barnet utifrån en psykologisk diskurs, utmanas. Kar
Hultman ger ett exempel på detta i sin text om en flickas görande under den fria leken på en 
förskola. Flickan vågar inte gå in i kuddrummet för hon vet inte hur hon ska leka där. Dockvrån, där 
det bara finns två dockor, är redan upptagen av två barn, vilket gör att flickan inte får plats där. Med 
den essentiella tankefiguren kan man förstå händelsen som att flickan saknar vänner, att hon har 
sociala problem. Med en feministisk poststrukturalistisk tankefigur kan man istället förstå det som 
att flickan saknar plats. Flickan blir då platslös istället för problemfylld.135  

Förändringar och förskjutningar i platser och tings mening beskriver den franske filosofen Gilles 
Deleuze som flöde av kategorier, enligt vår förståelse av hans tankar, vilka vi ser som ett tillägg till 
feministisk poststrukturalism.136 Ett handlande är i beroende av tingen, där tingen blir subjekt i 
relation med barnen.137 Man skulle således kunna se skogen som ett rum för handling.  

 
128 Lenz Taguchi, 1997, s. 67ff 
129 Wehner-Godée, 2000, s. 41 
130 Hillevi Lenz Taguchi, Vi skapar rummet och rummet skapar oss. Modern Barndom, 1999, s. 8f 
131 Elisabeth Nordin-Hultman, här citerat efter Wehner-Godée, 2000, s. 41 
132 Hultman, s. 13; Nordin-Hultman, s. 51 
133 Hultman, s. 13 
134 Nordin-Hultman, s. 175 
135 Hultman, s. 2008:12f; Karin Hultman, föreläsning vid Reggio Institutet 2008-09-29: Genus, 
platsen, rummet, tingen och barnets identitet. 
136 Davies, 2008, s. 3   
137 Nordin-Hultman, s. 186 
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For Deleuze, […] the relationship between bodies and spaces is one of folding. The world around 
us folds into our bodies; shaping not only our movements, postures, emotions and subjectivity, but 
also the very matter of which we are composed. We are folded by our genes, the food we consume 
and the air we breathe; by sound, texture, light and taste; by our relationship with others, and our 
interaction with the spaces around us. At the same time, bodies continually fold out into the world: 
shaping – and transforming – the spaces and places around them.138  

Deleuze idéer öppnar för nya möjligheter att förstå den pedagogiska miljön. Vi har kommit i 
kontakt med Deleuze tankar genom föreläsningar, handledning och texter av feministiskt 
poststrukturalistiska forskare och doktorander, exempelvis Bronwyn Davies, Karin Hultman, 
Hillevi Lenz Taguchi och Kajsa Ohrlander. Det handlar om förståelse av plats som ett kontinuerligt 
flöde, där det hela tiden pågår en process av tillblivelse, genom detta försvinner även skiljelinjen 
mellan kropp och ting. På en plats kan ett flöde öppnas upp medan det inte händer på en annan 
plats. Barnen lever i dessa flöden. Dessa öppna flöden kallar Deleuze för ”lines of flight” – som kan 
översättas med ”flyktvägar”. Dessa möjligheter att skapa något nytt, är dessutom endast möjligt i 
platser som är ”smooth spaces” (släta rum), menar han.139 ”Smooth spaces” kan förstås som platser 
som möjliggör för att relationer av flöden inte stoppas, utan i stället skapas på nya sätt i 
interaktionen med allt i sin omgivning.140 ”Lines of flight” sker exempelvis när barnen leker med 
våra dominerande kategorier och skapar begrepp på nya sätt.141  

Parallellt med ”lines of flight” använde Deleuze även begreppet ”molar lines”(molära vägar). 
”Molar lines” innebär gränsdragningar och binära polariseringar av kategorier, exempelvis då 
barnens handlande blir styrda av rutiner och strukturer som finns på förskolan. ”Molar lines” sker i 
”striated spaces” (räfflade rum), platsen är då starkt strukturerad, kontrollerad och organiserad, 
vilket leder till liten möjlighet för rörelse och relationer mellan kroppar.142 Det är inte fruktbart att 
värdera dessa flöden som bättre eller sämre än det andra, utan båda har sina fördelar och 
begränsningar. ”Molar lines” kan ge en trygghet till barnet men kan även vara begränsande.  ”Lines 
of flight” kan både vara frihet och upplösande, samtidigt som det kan vara farligt. ”Lines of flight” 
innebär vare sig godhet i sig eller en produkt av godhet eller har önskvärda konsekvenser, de bär 
även med sig möjligheten till fara och rädsla.143 

Relationen kropp och ting 

Begreppet genus förstås inom feministisk poststrukturalism som performativt, det vill säga det 
skapas genom våra vardagliga handlingar i levandet av livet.144 Alla subjekt är enligt Butler mer 

 
138 Malins, 2007:157-158, här citerad efter Davies, 2008, s. 5f  
139 Davies, 2008, s. 4  
140 Hillevi Lenz Taguchi, föreläsning vid Reggio Institutet 2008-09-29: Genus, platsen, rummet, tingen 
och barnets identitet. 
141 Ibid. 
142 Davies, 2008, s. 4  
143 Ibid. s. 6ff  
144 Ambjörnsson, s. 12 
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eller mindre materialiserade där kön görs genom performativa handlingar.145 Butler menar att det 
kön som vi tar för givet är något som hela tiden måste upprätthållas som någonting självklart.146 
Det vill säga att kön och genus inte är konstant utan hela tiden görs och görs om. Butler kallar det 
för materialiseringsprocess, ”som stabiliseras över tiden för att skapa den begränsningen
beständighetens och ytans tecken som vi kallar materia.”147 Den materialiserade kroppen är gripbar 
och även begriplig. Kroppen är fysisk, inte naturlig, men skapas utifrån språk och tillgängliga 
diskurser. Det som uppfattas som sanning och det som ses som naturligt är det som är mest 
materialiserat. 148  

Mötet med tingen påverkar processen när människan materialiseras och materialiserar sig. Kroppar 
kan bli på olika sätt beroende på rummet. Istället för att se det som att det sker ett möte mellan en 
mänsklig kropp och ett dött ting, kan man förstå det som att det sker ett möte mellan två olika 
kroppar eller landskap, vilka skapar varandra i det mötet. Det finns inga fasta gränser runt dessa 
kroppar utan de skapas genom rörelser i möten med varandra. Kroppar och ting blir på så vis inte 
helt olika varandra. Tingen eller det icke-mänskliga är inte heller de neutrala, utan skapade i 
diskurser.149 Hur vi upplever vår omvärld blir materialiserat genom våra kroppar utifrån olika 
diskurser och skiljer sig därför åt på olika platser i världen, men även i Sverige. Detta sker då inget 
går att förstå utanför det vi har språk för. (Se vidare sidan 9 om den språkliga vändningen). 
Exempelvis kan ett träd förstås och upplevas på helt olika sätt. Bland annat har människor som bor i 
Skåne och i Norrland olika kroppsliga förståelser av vad ett träd är.150 I denna förståelse av att 
överskrida dikotomin kropp - ting blir det även möjligt att göra överskridande mellan dikotomin 
natur - kultur. Natur blir då inte en passiv yta eller kulturellt skapat.151 Detta överskridande vill vi 
göra för att öka förståelsen av den pedagogiska miljön som medskapare i barns genusskapande i 
mötet med skogen.  

Inspirerade av Hultman vill vi inte särskilja barn och ting, vilket möjliggör att vi i stället kan 
fokusera på det som sker i mötet mellan barnet och tingen. I genusprocessen är det inte bara 
kroppen som är aktiv utan även tingen. Då kroppen inte räcker till smittar genus av sig på kläder, 
sedan saker, sedan sysslor och platser där sysslorna görs. Det sker en förstärkning av kropparna i 
denna process. Man kan se det som att ting laddas med genus, genusdefinieras. Tingen kan vara 
olika i olika tider, ibland feminina ibland maskulina. Denna process, att de förändras, visar tydligt 
hur genus blir och inte är.152  

 
145 Åsa Carlson, Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska grunden för 
distinktionen mellan kön och genus. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, 2001, s. 
144 
146 Jonsson, s. 29 
147 Butler, s. 32 
148 Carlsson, s. 142ff  
149 Karen Barad, “Posthumanist performativity: toward an understanding of how matter comes to 
matter.” I: Alaimo, Stacy & Hekman, Susan (red.), Material feminisms. Bloomington: Indiana 
University Press, 2008, s. 141f; Hultman, s. 11 
150 Lenz Taguchi, 2004a, s. 60f 
151 Barad, s. 145 
152 Hirdman, s. 72; Lenz Taguchi, 2004a, s. 97 
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Uppläggning och genomförande 

Detta avsnitt inleder vi med att diskutera val av studieobjekt och data samt hur vi har bearbetat 
dessa data. Därefter följer ett stycke där vi redogör för etiska överväganden som vi har förhållit oss 
till i vår uppsats. Vi diskuterar sedan studien i relation till validitet och reliabilitet för att sedan göra 
en avslutande reflektion över vår valda metod.  

Urval 

Val av studieobjekt 

Vi har valt att observera barn i åldern tre till fem år, på tre olika Reggio Emilia-inspirerade 
förskolor i Stockholmsområdet, där man arbetar aktivt med genusfrågor. Främsta anledningen till 
att vi valde Reggio Emilia-inspirerade förskolor är att vår inriktning på lärarutbildningen vid 
Stockholms universitet utgår från samma inspiration, samt att man på dessa förskolor arbetar med 
pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Det är ett förhållningssätt som tilltalar oss, både som 
lärare och privatpersoner, och som vi vill utforska vidare.  

Två av förskolorna är våra respektive VFU-förskolor och på den tredje förskolan går barnet till en 
av författarna till denna rapport. Den ena förskolan är belägen i ett villaområde utanför Stockholm i 
direkt anslutning till ett naturreservat. Barngruppen på förskolan går ut i skogen tre gånger per 
vecka. Barnens ålder är fem år. Den andra förskolan är belägen mellan ett flerfamiljshusområde och 
ett villaområde utanför Stockholm. Förskolan angränsar till ett mindre skogsparti. Barngruppen här 
är åldersblandad i åldrarna tre till fem. I den här barngruppen har de inga schemalagda 
skogsutflykter utan de sker sporadiskt. Den tredje förskolan är en innerstadsförskola. I den 
barngruppen är barnen fem år. Barnen åker med tunnelbana till ett naturreservat en gång per vecka. 
De går även till de skogspartier som finns i närområdet.  

Totalt har vi varit i skogen med barngrupperna vid 16 tillfällen. De skogsutflykter vi har medverkat 
i har skett med olika antal barn, från tre till arton barn. Antal barn som medverkat i de observationer 
vi har gjort har därför också varierat. Tiden för varje utflykt varierade från en till sex timmar, den 
vanligaste tiden var dock tre timmar.  

Val och bearbetning av data  

För att studien ska bli kvalitativ, har vi från vårt insamlade dokumentationsmaterial, valt tre olika 
observationer som vi har bearbetat grundligt. Det insamlade materialet omfattade totalt 16 
observationstillfällen. Vår utgångspunkt var att finna situationer som kunde ses som vardagliga och 
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oskyldiga, det vill säga situationer där det vid en första anblick inte tycks hända så mycket. När vi 
bearbetade den pedagogiska dokumentationen för att välja de situationer som vi ville göra läsningar 
på, märkte vi att vi drogs till de situationer som väckte motstridiga känslor hos oss. Det blev de 
situationer som vi valde att utforska närmare. Situationerna är cirka fem minuter långa. Vi arbetade 
med dokumentationerna på två sätt, dels genom berättelser vi själva skrev samman från varje 
dokumentation, dels genom dekonstruktiva samtal. Vi överförde delar av den pedagogiska 
dokumentationen till skriftliga berättelser som beskriver situationerna. Händelserna valde vi att 
skriva som narrativa berättelser i vår uppsats, istället för att infoga spaltdokumentationen från 
observationerna i uppsatsen. Vi valde detta då vi vill att läsaren ska kunna placera sig i vår 
situation, likt den upplevelse en skönlitterär bok ger. Att formulera sig i narrativa berättelser kan 
även underlätta analysarbetet då man både berättar och beskriver, vilket kan ge ny förståelse av 
situationen.153 Inspiration till att skriva narrativa berättelser har vi fått från kollektiva biografier 
som används som forskningsunderlag inom feministisk poststrukturalism. Detta innebär att en 
berättelse förstås som en framställning som är genomkorsad och driven av många diskurser. Att 
ingrep genom att göra dessa berättelser ska då inte ses som en ”påverkan” utan som att vi gick i
en process av formande och produktion av diskurser. Berättelsen syftar varken till neutralitet eller 
till representativite

Vi använder oss av stämningsord, känslobeskrivningar och våra egna tolkningar av görandet, vilket 
kan ses som känslo- och sinnesdata. (Se vidare sidan 14-15). Dessa berättelser använde vi för att 
göra dekonstruktioner och diskursanalyser. Vid de två dekonstruktiva samtalen valde vi att visa en 
oredigerad version av en och samma situation från videoinspelningarna, istället för den narrativa 
berättelsen. Vi valde att visa filmen eftersom en film visar mer detaljer än en berättelse, samt att 
deltagarna kanske skulle se annat än vad vi har valt att skriva fram i våra narrativa berättelser. På så 
vis tänker vi att deltagarna inte påverkas lika mycket av våra föreställningar, och att den kollektiva 
förståelsen av situationen kan bli mer objektiv. (Se vidare avsnittet Teori och metod). 

Etiska överväganden och val 

Vi har erhållit tillstånd från föräldrar att observera de aktuella barnen. Då pedagogerna, på de 
förskolor som vi har gjort våra observationer på, dagligen använder sig utav pedagogisk 
dokumentation, fanns det redan ett godkännande från föräldrarna att deras barn skulle få bli 
dokumenterade. Vi är medvetna om att all forskningsetik handlar om att sträva efter att behandla 
människor runt omkring oss på ett icke integritetskränkande sätt vid dokumentation.154 
Observationerna är rekonstruerade så att barnen inte ska kunna identifieras. Barnens namn är 
fingerade. Den filmade situation som vi valde till de dekonstruktiva samtalen med våra 
studentkollegor och verksamma pedagoger, har vi fått speciellt tillstånd från föräldrarna till de barn 
som är med i den situationen. Den pedagogiska dokumentationen har förvarats inlåst i skåp och 
kommer efter studiens genomförande att förstöras. 

 
153 Kullberg, s. 160 
154 Wehner-Godée, 2000, s. 54ff 
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Med ett poststrukturalistiskt perspektiv blir alla våra föreställningar diskursiva konstruktioner, där 
det ena inte är sannare än det andra, men de har olika konsekvenser och etiker.155 Vid pedagogisk 
dokumentation blir den som observerar ett deltagande subjekt, med ett etiskt ansvar, då vi måste ta 
ansvar för våra handlingar och undvika att se den Andre som oss själva.156 Den Andre innebär en 
kategoriserad skillnad från sig själv, där skillnaden ligger hos den Andre.157 Exempelvis man mot 
vår kvinna, norrlänning/skåning mot vår stockholmska och ”asfaltsbarn” mot vårt ”skogsbarn”. 
Dokumentationen visar inte ”sanningen” utan alla observationer är subjektiva och färgas av den 
som observerar, genom det producerar dokumentationen makt. Observationen blir dock mindre 
subjektiv när den diskuteras med andra människor. Våra erfarenheter och förförståelse blir då också 
en del av observationerna och analysen.158 Detta kan ses som den påverkan vi som utforskare har på 
den analys och de val av situationer som vi undersökt närmare. Att göra oss synliga i texten har 
varit ett syfte att visa hur vi påverkat materialet och analysen. 

Forskarens sätt att möta deltagare och behandla sitt material har, framför allt i feministisk 
forskning, avkrävts ett synliggörande och självreflektion i förhållande till studiernas 
resultatbeskrivningar. De resultat en forskare presenterar är alltså ett resultat av samband mellan 
val av teorier, metoder och forskarens egna erfarenheter och livsval – forskaren själv.159 

Under skrivandet av uppsatsen, men kanske främst vi läsningen av våra data, har vi reflekterat över 
en forskares självklara rätt att tolka olika händelser oberoende av de människor som studeras. 
Studiesubjektets rätt att delta i tolkningen försvinner då. Detta är något som Davies har ”brottats” 
med och hon har utarbetat olika strategier för detta, exempelvis genom att göra studiesubjektet 
delaktig eller göra sig själv till studiesubjekt.160 Vi vill på nytt betona att det vi gör i läsningarna 
inte är en beskrivning av vad barnen är, utan vi försöker förstå på olika sätt hur barnen gör sig som 
pojke och flicka tillsammans med miljön.  

Tillförlitlighet 

Inom feministisk poststrukturalism saknar begreppen validitet och reliabilitet relevans, då syftet 
med forskning, som vi förstår det, inte är att försöka finna någon sanning. Men vi tycker ändå att 
det är av intresse att diskutera uppsatsens tillförlitlighet.  

Lenz Taguchi beskriver vetenskap som att ”[det] handlar om att bekräfta tidigare mening och 
innebörd, men lika mycket om att överskrida den och skapa nya betydelser och ny mening.”161 Den 
kunskap vi skapar med uppsatsen kan inte ses som objektiv, eftersom våra föreställningar och 
förväntningar speglar sig i de narrativa berättelserna och i våra läsningar. Man kan säga att det inte 
går att göra några generella antaganden eller för den delen göra om situationerna på exakt samma 

 
155 Lenz Taguchi, 2004a, s. 204 
156 Dahlberg m. fl., 2001, s. 232  
157 Davies, 2008, s. 1 
158 Ambjörnsson, s. 44 
159 Lenz Taguchi, 2004a, s. 45 
160 Bronwyn, 2003, s 199f  
161 Lenz Taguchi, 2004a, s. 88 
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sätt. Vårt resultat utger sig inte för att visa en ”sanning”, men den gör det möjligt att göra ny 
förståelse om barns möte med skogen. Vi har valt att analysera olika situationer och se till de 
meningsbärande diskurser som finns i situationerna. Vi har varit i skogen med flera olika 
barngrupper och vid flera olika tillfällen, vilket har gjort att vi har kunnat göra många olika 
observationer och har fått en stor mängd material. Detta har gjort att vi har kunnat välja situationer 
som passat bra till vårt syfte och våra frågeställningar. De data vi har använt oss av är bland annat 
filmade situationer då barn leker i skogen. Att delar av våra data var filmat gjorde att vi kunde se på 
det vid flera tillfällen. De kvalitativa metoder vi använder är väl förankrade i teori; dekonstruktiva 
samtal, diskursanalys och pedagogisk dokumentation. Vi har varit nära och del av det vi vill 
undersöka i skogen med barnen vilket gör att vi har hög delaktighet i det material vi undersöker. 
Det vi ser, hör och känner är diskursivt162 och genom vårt sätt att arbeta har vi kunnat använda oss 
av det. Vi anser att detta kan ha gjort metoden hållbar och pålitlig i förhållande till det vi vill 
undersöka och de teorier vi använder oss av.  

Reflektion över metoden 

De förändringar vi tänker att vi skulle kunna ha gjort nu i efterhand, är bland annat att i större 
utsträckning återgett den pedagogiska dokumentationen till barnen. Vi valde att endast göra det 
med ett barn, men då det var fruktbart, hade det varit givande att återge dokumentation till än fler 
barn. Genom detta hade barnen kunnat vara med i läsningarna av situationerna. Vi ser även att det 
hade varit produktivt med dekonstruktiva samtal med andra människor av alla tre situationer, då vi 
märkte hur givande de dekonstruktiva samtal som vi hade var för de läsningar vi, som författare, 
sedan gjorde på den situationen.  

Situationen som vi dokumenterade med hjälp av spaltdokumentation märkte vi var svårare att göra 
läsning på. Vi kände till och med motstånd mot att göra läsningar av den situationen, även om vi 
båda från början hade inställningen att vi ville använda den situationen. Vi tänker att de motstridiga 
känslorna, kan bero på att situationen var utifrån skriven dokumentation som grundar sig på en 
persons tolkning från början till slut. När vi istället använde videoinspelning av situationerna kunde 
vi båda vara delaktiga vid skrivandet av de narrativa berättelserna. Fördelen med videoinspelning 
var även att vi kunde se på situationen många gånger för att kunna gå tillbaka till dokumentationen 
för att se till olika detaljer. Videoinspelning har även det sina begränsningar (se vidare sidan 12). 
En fråga som vi tycker är relevant att ställa nu är hur den pedagogiska dokumentation hade blivit 
om barnen inte hade känt oss. Kanske hade datat då blivit annorlunda, om vi enbart kommit till 
förskolan för att studera skogsutflykterna och inte varit delaktiga i den övriga verksamheten. Vid en 
av situationerna dokumenterades barnen av en av oss som förälder. Vilken påverkan hade det på 
datat? Detta är frågor som inte har ett svar, men som vi anser är angelägna att reflektera över vid 
val av metod och urval av studieobjekt.  

Vid det dekonstruktiva samtalet med verksamma pedagoger, är pedagogerna ansvariga för de barn 
som var med i situationen som vi såg på, och de känner barnen väl. De tankar vi hade om detta 
innan vi bjöd in pedagogerna till samtalet var att vi var nyfikna på vilka vägar samtalet kunde ta 

 
162 Nordin-Hultman, s. 41  
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med yrkesverksamma. Men även för att se en eventuell skillnad gentemot lärarstudenter. Vi tänkte 
även att om man känner barnen väl, ser man kanske andra saker. Det vi märkte var att pedagogernas 
förväntningar och föreställningar om vissa barn kom till uttryck i samtalet. Vilket inte skedde med 
lärarstudenterna då barnen var okända. Vid samtalet med lärarstudenter märkte vi hur viktigt det var 
för dem att få vetskap om barnens biologiska kön. Vid den första visningen av filmen kunde 
studenterna inte könsidentifiera barnen med hjälp av deras kläder eftersom barnen i situationen var 
klädda i unisexkläder. Vid den andra visningen av filmen bad de oss tala om barnens kön. Enligt 
oss kan det ses som uttryck för hur viktigt det är att fast bestämma en persons kön och genus utifrån 
genussystemet. Detta tror vi påverkar de läsningar som sedan blev möjliga för dem, men således 
även för oss. 
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Läsning av våra situationer 

Vi kommer att göra olika läsningar av våra valda situationer utifrån de verktyg som vi har beskrivit 
i teoridelen, men med olika betoning. Varje läsning inleds med en presentation av situationen i form 
av narrativ berättelse. Den första situationen kommer vi främst att undersöka med hjälp av de två 
dekonstruktiva samtalen som vi har haft med studentkollegor och med verksamma pedagoger. Den 
andra situationen kommer vi att undersöka med tyngdpunkt utifrån Deleuzes tankar. Den sista 
situationen har vi mer betoning på diskursanalys. Alla dessa tekniker förekommer dock i 
läsningarna av alla tre situationer.  

De läsningar som blir möjliga för oss att göra av situationerna är beroende av de föreställningar, 
erfarenheter och teorier som vi har här och nu. Vilket bland annat innebär att vi vid läsningarna 
förhåller oss till genussystemet när vi reflekterar över barnens görande. Vi använder oss av 
modernistiska barnsyner för att göra förskjutningar och skapa ny förståelse vid läsningarna av 
situationerna. Vi vill även tala om att vi inte försöker skriva fram en ”sanning” om hur barnen är 
eller tänker i situationerna, utan vi vill visa på olika sätt att förstå det som sker i de olika 
situationerna. Då varje subjekt är multipelt, är vi även medvetna om att barnen i de aktuella 
situationerna skulle bli på andra sätt, en annan dag eller på en annan plats. De frågeställningar, som 
vi tidigare har nämnt, och som ligger till grund för våra läsningar är:  

• På vilket sätt materialiseras genussystemet vid barnens subjektskapande?  
• Hur kan vi förstå plats och ting i relation till barnens genusskapande? 
• Vilka diskurser produceras i våra utvalda situationer?   
• Hur blir barn positionerade och positionerar sig själva i mötet med skogen?  
• Hur kan vi förstå att barnen skriver in sig i föreställningar om femininitet och maskulinitet? 

”Det snöar!” 

Stora klippblock från istiden skapar en dramatisk och fantasieggande miljö i skogen. Två stora 
klippblock står lutade mot varandra och bildar en grotta. På ovansidan av grottan finns en 
bergsspricka där solen silar ner i grottan. Det ena klippblocket har en platt avsats på toppen dit två 
pojkar har klättrat upp för att leka. Nedanför dem, i grottans öppning, befinner sig två flickor som 
leker tillsammans. Runtomkring dem rör sig Adam tillsynes lekande för sig själv. På marken i 
grottan ligger nedfallna löv, bumlingar och stenar. En av flickorna, Alva, rör med en pinne i löven 
som ligger på marken. Den andra flickan, Melody, halvligger över en av bumlingarna i grottans 
öppning. Plötsligt börjar löv singla ner på flickorna. ”Det snöar!” säger Thomas, en av pojkarna på 
klippblocket, samtidigt som han kastar ner löv. Löven faller ner på Melodys ansikte och hon börjar 
genast kravla sig upp på fötterna och tittar upp mot pojkarna i bergssprickan. Även Alva ställer sig 
upp i mitten av grottan och tittar upp. ”Sluta Thomas! Sluta!” skriker flickorna kraftfullt flera 
gånger. ”Om inte ni slutar så kommer vi upp för evigt!” ropar Alva. När de ropar till pojkarna blir 
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deras kroppar spända och de böjer huvudet bakåt och uppåt. Alva börjar slå sin pinne hårt mot en 
sten. En bit lossnar från grenen, ”Wow!” utropar hon och ser förundrat på den. Melody vänder sig 
upp mot pojkarna igen och frågar om de slutat kastat löv samtidigt som några fler löv singlar ner. 
Adam börjar slå sin pinne mot stenen på samma sätt som Alva men hans pinne går inte sönder. 
Istället förvandlas pinnen till ett skjutvapen. Han siktar och skjuter mot observatören: ”Akta, nu 
skjuter jag. Powf!”. Han laddar om sitt vapen och förflyttar sin kropp nära observatören och skjuter 
rakt in i kameran.  Efter en stund berättar han till observatören: ”Du ska få ligga i brasan för du är 
människa. Och vi är… jag är en … fladdermus”. Under tiden har Alva fortsatt att slå med sin pinne 
mot stenen och flera bitar har gått av. Esteban tittar ner över kanten och hojtar: ”Hej, hej där nere”. 
”Sluta, annars får ni gå bort! Sluta, vi vill va i fred!!”, ropar Alva, samtidigt som hon går ut ur 
grottan. Hon plockar upp löv från marken och kastar dem upp mot klipporna men de dalar snart ner 
mot henne igen. ”Hi, hi du kan inte”, fnissar pojkarna där uppifrån. Bägge pojkarna syns nu vid 
klippkanten. Esteban står framåtlutad med armarna mot knäna som en rugbyspelare medan Thomas 
står uppsträckt. Båda tittar ner mot Alva. Under tiden har Melody gått runt klippblocken för att 
undersöka hur hon kan klättra upp till pojkarna. Melody återvänder in till grottan och gör ett försök 
att kasta upp löv mot pojkarna genom bergssprickan. Adam står utanför grottan och siktar och 
skjuter mot pojkarna. Alva kommer inklättrandes till grottan från baksidan. Pojkarna kastar ner 
mycket löv som träffar alla tre barnen. Flickorna bestämmer sig då för att gå därifrån. För att 
komma bort från grottan måste de klättra över flera stenbumlingar. Alva klättrar då upp på en 
klippa bredvid pojkarnas klippblock. Hon ställer sig med rak kropp och klippan bakom hennes rygg 
ger stöd. Hon kommer högre upp mot pojkarna än tidigare och behöver inte böja bak huvudet så 
mycket när hon ser på dem. Nu får hon en idé, hon ber Melody att ge henne en påse med löv som 
hon kan kasta på pojkarna. Melody ignorerar Alva och gör istället ett nytt försök att klättra upp för 
pojkarnas klippblock. När pojkarna upptäcker att flickorna är så nära dem säger Esteban: ”Jag ska 
försöka fastna dem på en stor sten”. I pojkens hand förvandlas löven till en sten som han kastar mot 
flickorna. Melody ropar då på hjälp av observatören som då slutar att filma. Situationen blir 
avbruten och flickorna väljer att förflyttar sig till en annan plats. 

Läsning av situationen ”Det snöar!” 

Vi har valt att göra en läsning av denna situation med hjälp de två dekonstruktiva samtal som vi har 
haft med studentkollegor och verksamma pedagoger. När vi såg på den filmade situationen med 
lärarstudenterna och pedagogerna såg vi den två gånger direkt efter varandra. I analysarbetet har vi 
använt oss av det transkriberade materialet från samtalen för att i dessa finna mönster, strukturer 
och meningsbärande begrepp. (Se tidigare beskrivning av metoden i kapitlet Pedagogisk 
dokumentation). I denna läsning använder vi oss av responsdata utan att skriva ut vem som sagt 
vad, då vi ser det som att det skett ett kooperativt lärande vid dessa samtal. Denna situation återgav 
vi också till ett av barnen som var med vid situationen, men då som inspelat material. 

Vi inleder läsningen av situationen med att se till barnens maktpositionering i förhållande till 
genussystemet. Två av pojkarna i situationen är placerade uppe på klippblocket medan flickorna är 
placerade nere på marken i grottan. Denna placering innebär att pojkarna kommer högre upp och 
får ett ovanperspektiv i förhållande till flickorna, vilket kan leda till att flickorna upplevs som 
fysiskt mindre och genom det även undergivna. Man kan se det som att den fysiska placeringen 
skapar en maktposition mellan dem, vilket förstärks av den fysiska miljön. De strukturer vi ser i 
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maktpositionen anser vi är lika de strukturer som finns i genussystemet, där det maskulina är 
överordnat det feminina och återskapar, upprätthåller och förstärker dikotomin pojke - flicka.163 
Den fysiska placeringen i rummet anser vi således vara en materialisering av genussystemet.  

Intentionen från pojkarna i början av situationen när de kastar ner löv från klippblocket, kanske inte 
var att störa flickorna med de nersinglade löven. Vi kan också se det som att det är flickorna som 
positionerar pojkarna och löven till ett störande subjekt, genom deras snabba respons på pojkarnas 
görande. Detta går att förstå som att pojkarna och löven som hamnar i ansiktet, blir störande utifrån 
en diskurs där pojkar ska vara busiga och bråkiga. Vi väljer att namnge denna diskurs som ”busig 
pojke diskurs”. Vi tänker att det är de dominerande föreställningar om genus som skapar denna 
diskurs där flickorna ses som snälla och pojkarna som busiga. Dessa dikotoma termer kan ses som 
ömsesidigt uteslutande.164 Flickornas positionering av pojkarna som bråkiga leder kanske till att 
pojkarna inte slutar kasta löv när flickorna säger nej. I ”busig pojke diskursen” kan man tänka att 
barnens subjektskapande till pojkar och till flickor på ”rätt” sätt sker utifrån de förväntningar som 
finns inom denna diskurs. Vi tänker att denna diskurs uppbär förväntningar att flickor ska acceptera 
pojkars bus och lek genom att säga ”nej” med en ”jabetydelse” för att en lek ska kunna inledas och 
fortgå. Man skulle kunna förstå det som att flickorna i mötet med diskursen ”busig pojke” förhåller 
sig och positionerar sig utifrån ett slags ”offerdiskurs” när de blir störda. En annan läsning som vi 
gör på ovanstående görande är att man kan förstå det som att flickorna deltar i att producera 
diskursen om den bråkiga pojken i deras ”nej”, vilket möjliggörs av flickornas agentskap. 165 Dels 
kan man förstå flickornas ”nej” som en möjlighet att göra sig till flicka på ”rätt” sätt, eftersom en 
flicka bör göra motstånd i denna diskurs för att leken ska kunna fortgå. Dels kan man förstå 
flickornas ”nej” med en nejdefinition och att de faktiskt inte vill att leken ska påbörjas eller 
fortsätta. Vår förståelse av att flickorna gör sig på många olika sätt, möjliggörs av det teoriska 
perspektivet kring agentskap, vilket handlar om att man kan göra sig multipla förståelser av olika 
diskursiva praktiker.166 Utifrån tanken om multipla subjektiviteter, som innebär att man hela tiden 
blir och gör sig på många olika sätt, skulle situationen även kunna förstås som att flickorna 
positionerar sig som de bråkiga genom att de bland annat kastar löv mot pojkarna, hotar med att 
klättra upp och sedan även börjar klättra upp.167 Man kan se det som att flickorna gör ett 
överskridande och genom det utmanar de pojkarnas maskulinitet, utifrån att maskulinitet kräver 
undergivna flickor.168 När flickorna väljer att utmana deras maskulinitet upplever vi att pojkarna 
försöker återerövra sin maskulinitet genom att återta maktpositionen. Vi tolkar det som att 
pojkarnas lek eskalerar när flickorna utmanar dem och att pojkarnas lek då blir mer aggressiv och 
löven förvandlas från snö till stenar som kastas mot flickorna.  

När Alva kastar löv mot pojkarna blir deras reaktion: ”Hi, hi du kan inte” och fnissanden. Genom 
detta tänker vi att pojkarna tillskriver Alva brist. Det vill säga att Alva saknar något som de har, 
förmågan att kasta löv på ett sätt så att resultatet blir hotfullt. I genussystemets maktproduktion 
skapas det en hierarkisk position och pojken blir det ”normala barnet” eftersom både aktivitet och 
maskulinitet ges högre värde. (Se vidare diskussion i kapitlet Normalitet och makt). Detta leder till 
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att flickan blir det ”avvikande barnet” utifrån förståelsen av att norm behöver något avvikande att 
förhållas till. 

Pojkarnas placering på klippblocket kan även ses som att de har klippan i besittning och att de äger 
rummet. Utifrån ”hegemonisk maskulinitet” förstår vi det som att pojkarna skapar maskulinitet när 
de tar klippblocket i besittning. ”Hegemonisk maskulinitet” i relation till plats, kan beskrivas som 
att pojken tar platsen i besittning, definierar och kontrollerar platsen men även placerar sin kropp i 
en aggressiv rörelse i platsen.169 När flickorna börjar klättra upp mot pojkarna använder sig 
pojkarna av löv, förvandlade till sten för att försvara sin position. Pojkarna förstärker sitt uttryck 
med hjälp av sina kroppar, genom att luta sig framåt, den ene ståendes som en rugbyspelare. Vi 
tänker att löven då blir våldssymboler, som de använder sig av i relation till den manliga 
maktdiskursen.170 Löven kan ses som laddade med både våld och genus. Eftersom både kropp och 
ting är aktiva i genusprocessen så kan vi förstå det som att löven smittar av sig och gör en 
förstärkning av pojkarnas genusskapande. Den ena pojkens rugbyspelararposition kanske kan vara 
ett uttryck för den förstärkning som löven har gjort. I denna situation kan löv ses som ett 
betydelsefullt ting, eftersom lövens mening inte är bestämd. Man skulle kunna se det som att löven 
kommunicerar koder till pojkarna. Löven blir till olika ting, såsom snö och sten, i samspel med 
pojkarna på klippblocket. Detta går att förstås som att barnen konstruerar sig som maskulina med 
hjälp av dem. Vi tänker att pojkarna använder sig av en diskurs om det maskulina, såsom 
självsäkert och kraftfullt med meningsskapande intentioner, då vi tänker att denna diskurs 
innehåller dikotomin säkert - osäkert och kraftfull - försiktig.171  

Då vi gör en läsning av löven som ting utifrån Deleuze tankar ser vi att tingen är i beroende av ett 
handlande och att löven blir subjekt i relation till barnen.172 Kan det vara så att ”lines of flight” 
möjliggör lövens förvandling? Om miljön istället skulle ha varit regelstyrd och strukturerad, som 
vid ”molar lines”, skulle kanske inte löven kunnat bli till något annat än just löv. Handlandet kan 
även ses som beroende av tingen, där löven möjliggör lekens uppkomst och fortsättning. Då löv är 
svåra att motstå skulle man kunna se det som att löven uppmuntrar till situationen och även 
möjliggör att leken kan fortsätta, eftersom det kan ses som oskuldsfullt när löven singlar ner. Om 
pojkarna istället använt småsten, kottar och pinnar hade leken genast avbrutits av någon vuxen.   

När Alva slår sin pinne mot en sten står Adam bredvid och tittar intresserat på. Adam verkar bli 
inspirerad av Alvas förundran när hon slår av en del av sin pinne och han väljer att göra likadant. 
Då han inte lyckas slå sönder sin pinne förvandlar han den istället till en våldssymbol i form av ett 
skjutvapen. Adam använder sin pinne till att skjuta mot observatören och mot pojkarna på 
stenblocket, detta går att förstå utifrån Davies studier att vapen behöver en mottagare.173 En annan 
läsning gör att man kan se Adams görande i relation till diskursen om ”hegemonisk maskulinitet” 
där pojkar behöver leva upp till kraft, hårdhet och fysisk kompetens. En ”hegemonisk maskulinitet” 
konstitueras av särskiljandet av något maskulint och feminint där de relaterar till och får mening 
genom att vara motpoler.174 Vi kan se det som att Adam då förhåller sig till Alva utifrån en 
biologisk förståelse av dem som olika kön. När pinnen inte går sönder får vi en känsla av att han 
behöver göra något nytt med pinnen som är ännu ”häftigare”, för att inte förlora sin maskulinitet 
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och bli positionerad som det feminina. Vi ser det som att pinnen kommunicerar en våldsam diskurs 
till Adam: ”Gör mig till vapen!”. Genom detta tänker vi att Adam återfår och upprätthåller sin 
maskulinitet. Pinnen i Adams hand skulle kanske likväl ha kunnat bli någonting annat då hans 
agentskap möjliggör detta. Även om det finns agentskap i det pojken väljer att pinnen ska bli så 
finns det inte oändliga möjligheter. För att leka med den tanken såg vi för oss att han gjorde pinnen 
till en blomma. Vi tror att detta skulle vara svårt på grund av de diskurser om maskulinitet som 
pojken förhåller sig till i subjektskapandet. Kan det vara så att pinnen är ”genussmittad” med 
maskulinitet? Utifrån teorier om att genus smittar av sig på ting skulle pinnen kunna vara det.175 Att 
då göra pinnen till något annat än en våldssymbol blir nog svårt. Vi tänker att även Alva relaterar 
subjektskapandet till ”hegemonisk maskulinitet” och kommer närmare normen än Adam eftersom 
hon lyckas ha sönder pinnen. 

När vi gör läsningar av miljön ser vi att de stora klippblocken i mötet med barnen talar till dem och 
kommunicerar sina koder på olika sätt.176 När vi återgav den pedagogiska dokumentation till 
Melody berättade hon att hon upplevde det som läskigt och spökligt i grottan och att hon egentligen 
inte ville vara där, men stannade kvar för att vara med Alva. Melodys berättelse möjliggjorde för 
oss att göra nya läsningar av situationen, då vi tidigare inte hade uppmärksammat hur hon förhöll 
sig till att vara i grottan. När Melody är i grottan upplever vi henne som stillsam med rak hållning i 
sina rörelser i rummet. Inuti grottan lutar stenväggen inåt och över barnen, vilket kan upplevas som 
hotfullt. Stenväggen inbjuder inte heller till klättring. När Melody sedan kliver ur grottan och 
befinner sig vid klipplocksväggen upplever vi att hon blir aktiv och rörlig. Vi ser det som att 
klippblockets utsida med sin lutning och avsatser och ojämnheter kommunicerar något annat till 
Melody, än väggen i grottan: ”Klättra mig!”. Vi tolkar det som att klippblocken kommunicerar 
olika koder till henne vilket gör att hennes kropp blir på olika sätt, vilket har beskrivits av Hultman 
och Barad.177 Vi ser det som att Melody konstituerar genus på olika sätt i situationen, eftersom 
miljön är laddad med olika föreställningar och mening, som möjliggör vissa performativa 
handlingar och gör andra handlingar svåra eller omöjliga.178 I mötet med klippblocket blir Melodys 
möjlighet till rörlighet begränsade av den normaliserande diskursen om flickor och pojkars rörelser, 
där flickor ses som mindre rörliga än pojkar.179 En normaliserande förställning som vi då tänker att 
klippblocket också kommunicerar till barnen är att pojkar ska ta klippblock i besittning och flickor 
förhålla sig mer passivt till det. I grottan gör sig Melody till flicka på ”rätt” sätt, det vill säga, lugn 
och stillsam. När hon sedan möter klippväggen gör hon sig till flicka på ”fel” sätt, det vill säga, 
rörlig och aktiv. Hur man positionerar sig och positioneras beror således på situationen och 
dominerande diskurser.180 Vi ser även att klippblocket gestaltar sig som två olika miljöer, dels som 
grotta dels som klättervägg, vilket Melody förhåller sig till på olika sätt. Melodys multipla 
subjektskapande sker i mötet med klippblocket och de diskurser som blir tillgängliga för henne. 
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”Huj vad det skvätter!” 

Astrid och Erika, sitter på den plana marken bredvid en stor tall. Mot tallen står Lisa lutad med hela 
kroppen mot stammen. Hon pratar med observatören samtidigt som hon tittar på vad Astrid och 
Erika gör. Astrid och Erika rensar bort all mossa, barr och kvistar från marken, de säger att de ska 
göra ett fint hål till brasan de ska bygga. Erika använder först sina händer för att skrapa bort 
materialet, sedan använder hon en pinne för att rensa med. Hon är hela tiden aktiv i sina rörelser 
och använder hela kroppen vid rensandet. Astrid sitter stillsamt på sin plats hela tiden och gräver 
med en smal pinne i jorden. Alla tre barnen pratar glädjefullt med varandra och observatören om 
födelsedagar. När Astrid och Erika rensat hålet börjar de att luckra upp jorden med pinnarna. När 
de tar i med kroppen, flyger jord upp i luften och hamnar på Astrid. ”Huj vad det skvätter på 
Astrid” utbrister Lisa. Alla tre börjar fnittra. ”Och Erika du har ju i håret”, flickorna skrattar än mer. 
Erika fortsätter sedan att rensa marken fri från mossa, medan Astrid fortsätter att skratta och 
skvätter än mer vilt med jorden mot Erika, samtidigt som hon skrattar och tittar mot henne. ”Men, 
jag får ju i munnen” klagar Erika. Astrid fortsätter att skvätta med jorden och skrattar. Hon tar i 
med pinnen och skvätter jorden mot Erika som får jord i ansiktet. Erika, fortfarande grävande i 
jorden med pinnen, vänder bort sitt ansikte och stryker bort jorden som hamnar på henne. Då 
skvättandet fortsätter vrider hon sin kropp lite grann bort från Astrid. Astrid byter pinne och hennes 
intensitet i skvättandet avtar. Den nya pinnen har en klyka i ena änden som gör att det blir lättare att 
gräva. Nu skvätter Astrid upp jord i Erikas ansikte igen och skrattar. Erika stannar upp i rörelsen, 
fryser till och ropar: ”Jag fick i ögat!”. Astrid fortsätter skratta.   

Läsning av situationen ”Huj vad det skvätter!” 

Läsningar av denna situation gjorde vi med hjälp av dekonstruktiva samtal mellan oss som 
författare. Dels utifrån den filmade pedagogiska dokumentationen, dels utifrån ovan berättelse i 
text. Vi gjorde även diskursanalys på situationen.  

När Astrid gräver i jorden med hjälp av pinnen och jorden skvätter, ser det ut som att Astrid är i ett 
flöde där jordens, pinnens och hennes rörelse är i en process av tillblivelse. Vi ser det som att Astrid 
blir ett med pinnen, hon och pinnen blir till en grävande kropp, där skiljelinjen mellan kropp och 
ting försvinner. Utifrån Deleuze tankar om olika flöden, ser vi det som att Astrid är i ett flöde av 
”lines of flight” där hon laborerar med dominerande kategorier (se vidare sidan 20-21). I Astrids 
möte med miljö och ting blir pinnen både ett grävredskap och ett vapen på samma gång. Vi tolkar 
det som att hon inför observatören och inför de andra flickorna gör pinnen till förtäckt vapen i form 
av ett grävredskap. Som det förtäckta vapnet kan Astrid fortsätta befinna sig i ”lines of flight” då 
händelsen kan ses som oskyldig. I Erikas protester läser vi in att Erika inte uppfattar att hon blir 
medvetet attackerad av jord utan hon upplever det istället som en olyckshändelse. Även 
observatören ser pinnen som ett grävredskap och accepterar jordflödet. Vi tolkar det som att Astrid 
förhåller sig till och laborerar med dominerande kategorier. Vi tänker att ett laborerandet sker när 
hon exempelvis skrattar när Erika får jord på sig; inte slutar när Erika klagar utan istället 
intensifierar skvättandet och siktar på Erika. En kategori som vi definierar i detta är ”snäll flicka”, 
som kan ingå i en diskurs om ”snälla flickor” utifrån en dikotom föreställning om flicka - pojke. Vi 
ser det som att denna diskurs förhåller sig till femininiteten som en motsats till ”hegemonisk 
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maskulinitet”, eftersom en flicka då ska vara försiktig, återhållsam och skör.181 Flödet av jord och 
rörelser blir här upplösande och lustfyllt för Astrid, då hon får möjlighet att göra förskjutningar i 
subjekt- och genusskapandet. Samtidigt tänker vi att det finns en fara i det som händer utifrån 
Deleuze tankar.182 Dels finns det en risk att Astrid fysiskt skadar Erika med jorden och dels finns 
det en risk för att Astrid ska bli positionerad och positionerar sig som en elak flicka och utifrån det 
bli bestraffad.  

När vi skulle välja situationer att analysera utifrån den filmade dokumentationen, lade vi märke till 
att Lisa fanns med i periferin i ett flertal av dem. Vi upptäckte att Lisa rörde sig från en plats till en 
annan utan att tillsynes vara delaktig i de andra barnens lek. Vid en situation var två barn redan 
igång med att bygga en koja när Lisa kom fram till dem. Hon blev stående lite vid sidan av bygget 
lutandes mot ett träd. Runt omkring kojan fanns mest en massa stenar, mindre träd och mossa och 
lite mark att stå på. Lisa pratade lite med barnen men blev inte delaktig i görandet utan hon valde 
att gå därifrån. Vid en annan situation där tre barn klättrade i ett litet träd, kom Lisa gående förbi. 
Hon stannade, blev stående och tittade på dem. Det träd som barnen klättrade i hade bara tre grenar 
som det gick att sitta på. Lisa valde snart att gå därifrån. Den känsla vi kände, när vi såg på de 
filmade sekvenserna, var att det var synd om flickan eftersom det såg ut som att hon inte hade några 
vänner och att hon inte fick vara med i de andras lek. Vi tänker att vi då använde oss av en 
essentiell förståelse av situationen. När vi sedan analyserade detta med hjälp av diskursanalys 
framträdde en annan förståelse av det som skedde genom ett synliggörande av en 
”platslöshetsdiskurs”. När vi använder ”platslöshetsdiskursen” vid en läsning av Lisas rörelse 
förstår vi istället Lisa som platslös. Den nya diskursen möjliggjorde att vi kunde göra nya läsningar 
på ”Huj vad det skvätter!” situationen. Lisas placering vid tallen kan förstås utifrån 
”platslöshetsdiskursen”. Lisa blir då platslös eftersom de andra barnens aktiva görande av brasan tar 
hela platsen i besittning genom deras kroppar och rörelser med pinnarna. Vidare förstår vi hennes 
placering vid tallen som en meningsskapande plats för henne. Lisa står lutad med hela sin 
tyngdpunkt mot tallens stam och hennes kropp blir stilla i den placeringen. Hennes kropp i relation 
till tallen gör att vi läser in att tallen som ting kommunicerar trygghet till henne. I relation till de 
andra flickornas görande tänker vi även att Lisa blir positionerad och positioneras till åskådare. Vi 
förstår det som att det inte finns så många andra möjligheter för Lisa än att bli åskådare. Detta 
utifrån att plats och ting möjliggör vissa performativa handlingar och gör andra svåra eller 
omöjliga.183 Lisas lutande mot tallen kan vid en första anblick förstås som ett ”icke-görande” men 
det kan även förstås som att hon är aktivt görande genom meningsskapandet.  

Då man kan se skogen som i ständig förändring i mötet med barn kan det ge oss nya förståelser av 
skogen som pedagogisk miljö. Detta möjliggjorde för oss att göra multipla läsningar av skogen som 
pedagogisk miljö. Dels kan vi förstå skogen, utifrån en essentiell tankefigur, som en naturlig plats 
för barnet som natur. I mötet med skogen kan barnet få utlopp för energi, fantasi, kreativitet och 
motorisk utveckling genom att bara få vara i skogen (se Bakgrund). Ett annat sätt att tänka om 
skogen är att se skogen som ett rum med koder.184 Genom erfarenhet lär barnet sig att läsa av vad 
som är möjligt och inte möjligt att göra i skogen. Lisas ”vandrande” från plats till plats, förstår vi 
som att hon inte kan finna något att göra i skogen, som blir meningsskapande för henne. I Lisas 

 
181 Elwin-Nowak & Thomasson, passim; Sandra Dahlén. Hetero. Stockholm: Tiden, 2006, s. 40; 
Hellman, s. 158; Hellman, s. 147; Jonsson, s. 30f 
182 Davies, 2008, s. 6ff 
183 Hultman, s. 13; Nordin-Hultman, s. 51 
184 Wehner-Godée, 2000, s. 41 
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möte med skogen kommunicerar kanske inte skogen ett görande. Det går då att förstå Lisas 
”vandrande” som att skogen inte är laddad med önskningar. Genom detta tänker vi vidare att hon 
bryter mot normerande föreställningar om hur barn ska bete sig i skogen, det vill säga fylld med 
förundran, nyfikenhet och fart.  

”Pang!” 

Bland klippblocken som ligger i en slänt, klättrar tre pojkar, pirater, med varsin pinne. De varierar 
sina rörelser genom att ibland krypa fram, gå på fötterna och luta sig på magen mot klippblocken. 
Då och då sträcker de fram pinnarna mot andra barn och vuxna och ropar: ”Pang!”. På slänten 
ovanför klippblocken rör sig två flickor, till synes planlöst. Fler pojkar lockas av ropen och kommer 
springandes till platsen för att ansluta sig till leken. En av dem har med sig en större gren. Efter en 
stund avstannar rörelserna på klipporna och de blir liggandes vända mot det högsta klippblocket, 
samtidigt slåendes med pinnarna mot klippan och ropar. Den ena av flickorna går fram till högsta 
klippblocket. Hon klättra upp och sätter sig på den, sedan lägger hon sig raklång och avslappnat på 
magen. Några av pojkarna börjar peta med pinnarna på henne, samtidigt som några andra slår mot 
klippan och gör olika läten. Den andra flickan går fram mot klippan uppifrån slänten. Hon står en 
liten bit därifrån och tittar avvaktande. Hon är stilla och rak i kroppen och i sin hand håller hon en 
tunn granruska. Hon rör lite på armen och granruskan vippar lite upp och ned. Flickan på klippan 
ligger helt stilla och säger ingenting. Det hela avbryts av att en pedagog kommer fram i hög fart och 
styr bort pojkarna ifrån platsen. Hon förslår att pojkarna istället ska bygga något med pinnarna. 
Flickorna pratar hon inte till. Pojkarna skingras. Flickan ligger kvar en stund. 

Läsning av situationen ”Pang!” 

Denna situation har vi valt att dekonstruera med hjälp av diskursanalys utifrån berättelsen som text 
samt dekonstruktiva samtal mellan oss som författare. Syftet med diskursanalysen var att finna 
betydelsebärande begrepp med fokus på rörelser.  

Vi började med att skriva ner rörelsebeskrivande begrepp som vi kunde identifiera i texten. Dessa 
begrepp satte vi sedan i motsatspar, eftersom begrepp behöver referera till något olika och motsatt 
för att få mening.185 De mönster som då framträdde ledde till att vi såg följande diskurser som vi 
benämner som: ”det rörliga barnet”, ”det platslösa barnet”, ”det aggressiva barnet”, ”barnet i 
centrum”, ”det elaka barnet”, ”det osäkra barnet”. När vi namngav diskurserna synliggjordes hur 
begreppen ledde oss till diskurser om hur barn upplevs utifrån en essentialistisk tankefigur. Vi 
förstår det som att vi använder oss av den modernistiska barnsynen barnet som natur, (som vi 
tidigare har beskrivit på sidan 9-10), då vi exempelvis tillskriver barnen essentiella egenskaper så 
som elak. Genom detta blir det tydligt för oss hur inskrivna vi är i det modernistiska paradigmet. 
För att synliggöra för-givet-tagna föreställningar i de av oss namngivna barndiskurserna och göra 
förskjutning och finna nya förståelser, satte vi diskurserna i relation till genussystemets dikotomi, 

 
185 Palmer, s. 29 
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feminint - maskulint. I diskurserna fann vi betydelsebärande begrepp som handlar om kvinnliga och 
manliga egenskaper utifrån ”hegemonisk maskulinitet”.  

Diskursanalysen gör att vi blir nyfikna på om barnen kontrollerar varandra eller gör motstånd till 
dessa diskurser i sitt subjektskapande. Ett sätt att förstå pojkarnas användande av pinnarna mot 
flickan när hon ligger på klippan, skulle kunna vara att pojkarna reagerar mot hennes 
subjektskapande när hon placerar sig högst upp på klippan, i centrum av situationen. Det sker då ett 
genusöverskridande, då vi har definierat ”barnet i centrum” som en maskulin diskurs i vår 
diskursanalys. Hennes placering på klippan med stilla kropp verkar vara provocerande för pojkarna. 
Vad hade hänt om hon i stället hade varit rörlig? Hade hon då verkat mindre provocerande för 
pojkarna och i stället inbjudits till att vara med i leken? Vi tänker vidare att pojkarna positionerar 
sig i ett hierarkiskt maktförhållande gentemot flickan. Detta har beskrivits av Walkerdine som att 
ett subjekt medvetet eller omedvetet kan använda sig av en genusdiskurs i ett visst sammanhang, 
vilket leder till att subjektet positionerar sig i ett hierarkiskt maktförhållande gentemot en annan 
individ.186  

Flickan går också att förstå som att hon, i sitt subjektskapande positionerar sig till ett hierarkiskt 
maktförhållande genom att använda sig av genusdiskursen om ”barnet i centrum”. Hennes agerande 
att gå in i de andra barnens görande, till synes utan lov, kan ses som att hon blir det ”bråkiga 
barnet”. Att hon är stilla kan förstås som att hon använder sig av offerdiskursen i sitt görande, vilket 
pedagogen ger uttryck för, enligt oss, när pedagogen inte talar till flickan. Flickans görande ses då 
som icke-görande, passiv och inte aktiv. Vi kan se det som att flickan använder sig av 
genusdiskursen ”barnet i centrum” för att positionera sig med hjälp av klippan i hierarkiskt 
maktförhållande till pojkarna. Samtidigt som hon blir subjektskapande som flicka genom att vara 
orörlig och då använder sig av motsatsen till den maskulina diskursen ”det rörliga barnet”. Hon 
använder sig av sitt agentskap i överskridandet och motståndet eftersom agentskapet möjliggör för 
multipla förståelse av olika diskursiva praktiker.187  

En annan läsning vi gör på situationen liknar den vi tidigare gjorde av situationen ”Det snöar!” som 
handlar om barns möjlighet till rörlighet (se vidare sidan 16). I den aktuella situationen ser vi det 
som att pojkarna och flickorna normaliserar de förväntningar och möjligheter som finns om deras 
rörlighet, då pojkarna generellt sett ses som de rörliga och flickorna generellt ses som de 
stillsamma.188 Barnen normaliserar dessa förväntningar i interaktionen med varandra. I deras 
subjektskapande gör de sig till flicka och pojke på ”rätt” sätt, tänker vi utifrån att flickorna är stilla i 
sina rörelser och pojkarna är mer rörliga. Vi tänker också att pojkarna materialiserar diskursen om 
”det aggressiva barnet”, när de använder pinnarna som våldssymboler. Pedagogen blir också 
medskapare i detta. När pedagogen avbryter situationen vänder hon sig enbart till pojkarna och 
genom detta blir flickan osynliggjord. Vi tänker att detta kan förklaras med så kallad 
kompensatorisk pedagogik, som grundar sig på traditionella könsmönster, (se även sidan 18). 
Pedagogens agerande kan då förstås som att pojkarna är i behov av korrigering i sitt görande, då 
görandet bryter mot de normer som finns i förskolan. För pedagogen blir pinnen laddad med 
föreställningar om vad pinnar får användas till. Då kompensatorisk pedagogik bygger på att flickor 
och pojkar behöver utveckla olika egenskaper kan vi tänka att pojkarna behöver uppmuntras till att 
utveckla omvårdande egenskaper så som att vara en bra kompis och inte slåss.189 Flickornas 

 
186 Walkerdine, s. 63f 
187 Lenz Taguchi, 2004a, s. 16 
188 Ibid. s. 145; Ambjörnsson, s. 64 
189 SOU 2006:75, s. 96 
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görande däremot, utifrån kompensatorisk pedagogik, behöver inte korrigering då hennes görande 
inte kan ses som hotfullt och aggressivt. En annan läsning utifrån kompensatorisk pedagogik är att 
flickan på klippblocket behöver uppmuntras för att utveckla förmåga att säga ifrån och protestera 
mot pojkarna.  
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Diskussion och konklusion 

Nedan diskuterar vi några av de aspekter som kan vara viktiga för oss i vårt pedagogiska arbete 
med barn och de aspekter som vi har lärt oss mest av i detta arbete.  

Pedagogiseringen av skogen, som vi beskriver i bakgrunden, ger uttryck för värden som inte är 
oproblematiska enligt oss. När barnen, i mötet med naturen, ska lära sig olika färdigheter, 
kunskaper och värden om naturen, som en del i deras utveckling till sunda, naturliga och hela 
individer, upplever vi att vissa perspektiv saknas. Bland annat blir barnens möjligheter till multipelt 
subjektskapande genom agentskap osynliggjort. Det vi har sett vid dekonstruktionerna av valda 
situationer, är att barn använder skogen och att skogen använder barn på en mängd olika sätt. De 
olika föreställningar som finns om skog och genus plockas upp av barnen. Skogen är således inte 
”oskyldig” som pedagoger inom förskolan ofta ger uttryck för. Den är inte bara demokratisk, sund, 
hälsosam, fri eller en plats att älska. Skogen är genomkorsad av olika diskurser, som kan vara 
motstridiga. Skogsdiskurserna bär på föreställningar om vad skog är och kan bli. I barnens möte 
med skogen och dess diskurser gör de skogen på olika sätt med en mängd verktyg. När barnen 
agerar med och möter ting i skogen, som exempelvis klippblock, pinnar och löv, så skapas skogen 
genom barnens meningsskapande. Vi ser vidare att plats och ting i skogen kommunicerar olika 
koder till barnen, vilka barnen förhåller sig till på olika sätt. Det är i relation till dessa diskurser och 
koder som barnen positionerar sig och positioneras i genusskapandet. Barns meningsskapande i 
mötet med plats och ting sker utifrån förväntningar och önskningar i relation till olika diskurser som 
finns om skog, genus, barn, plats, pedagogik och förskola. Således är skogen ingen neutral eller 
könlös plats, eftersom barnen tar med sig pedagogernas och andra vuxnas natursyn, föreställningar 
och förväntningar till skogen. De möjligheter barn får i skogen och de möjligheter de har att göra 
sig som pojke och flicka i skogen, påverkas även av det som uttrycks i samhälls- och 
kulturdebatten, av historiska föreställningar och innebörder och hur skogen skildras i sagor och 
berättelser.  

Vid våra läsningar och i skrivande av teori så utprövar vi olika begrepp inom feministisk 
poststrukturalism. Vi utprövar dem genom att arbeta med dem, genom skapandet av dem, genom att 
ta dem i bruk och att göra dem om och om igen. När vi gör detta ger det oss ny kunskap och nya 
förståelser av världen, vilka inte är ”sanningar”, utan kan skapas på nya sätt. När vi dekonstruerar 
skogen och barnen i våra situationer, ser vi det som att vi skapar och upprepar de teoretiska 
perspektiven kring kropp, ting, diskurs och genus på nya sätt. Samtidigt gör den teoretiska 
betydelsen att det blir möjligt för oss att förstå hur det materiella, diskursiva och genusifierade 
verkar i samma process. Vid skrivandet av vår uppsats använde vi respons-, känslo- och 
sinnessdata. Det hade varit intressant om vi hade gjort det i högre utsträckning. Då det hade kunnat 
ge spännande data, eftersom det händer så mycket med oss, våra känslor, våra tankar och sinnen när 
vi är i skogen, och att de största upplevelserna av naturen sker i barndomen, vilket skapar starka 
minnen i vuxen ålder, enligt forskning om natursyn. Ett annat förhållningssätt att analysera barns 
upplevelser i skogen med, skulle kunna vara hållbar utveckling. Det skulle vara intressant att se till 
hur barns möte med skog och ting kan förstås i förhållande till hållbar utveckling. Ett aktuellt 
perspektiv som enligt förskolan och skolans styrdokument ska genomsyra den pedagogiska 
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verksamheten. Hållbar utveckling har definierats som ”en utveckling som tillfredställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.”190 

I våra situationer har vi förstått det som att barnen använder sig av maktpositioneringar i skogen i 
relation till genussystemet. Vi ser även att genussystemet materialiseras av barnen i skogen. Studien 
har gett oss förståelse av att genussystemets dikotomi pojke – flicka kan bli materialiserat i barnens 
görande. Denna dikotomi innebär vissa strukturer som barnen förhåller sig till. Strukturerna 
upprätthåller ett särskiljande av biologiskt kön och de uteslutande egenskaper som hör till de olika 
könen. Barnen använder den fysiska miljön och sina kroppar för att förstärka sin maktposition, 
bland annat genom sin placering. Det blir då tydligt för oss att maktpositionerna inte är statiska, 
utan att de är öppna för omförhandlingar och förändringar hela tiden. Då barnen positionerar sig 
och positioneras på olika sätt i förhållande till varandra och miljön sker dessa maktprocesser. 
Genussystemet materialiserar även flickor och kvinnor till underordning. Detta gör att vi, när vi gör 
våra läsningar, hela tiden brottats med denna underordning, eftersom vi tänker att det finns en risk 
att vi befäster underordningen som statisk och ”sann”. Vår tidigare romantiska bild av att skogen är 
”oskyldig” ruckas också och vi får nya förståelser av skogen som en maktproducerande plats.  

Vår studie har gett oss ökad förståelse för att skogen inte kan ses som en neutral plats, där naturen 
blir en plats lika för alla barn, men även förståelse hur skogen inte kan ses som en neutral plats. I 
mötet med skogen sker multipelt subjektskapande där barnen blir pojkar och flickor på olika sätt. 
För att få ökad förståelse av barns subjektskapande i skogen, skulle ett begrepp som 
intersektionalitet kunna vara användbart i fortsatt forskning, då begreppet möjliggör sammanföring 
av olika samhälleliga maktordningar som baseras på genus, etnicitet, sexualitet och social position i 
relation till skogen. Det skulle även kunna vara ett verktyg för att undersöka de historiska 
föreställningar och innebörder som finns om skogen och mötet mellan skogen och (förskole)barn. 

Ting i skogen används av barnen när de laborerar med föreställningar kring genus och makt. Tingen 
kan ses som laddade med genus, vilket kommer till uttryck i mötet mellan barn och ting. Det vi 
märkte var att ting är beroende av ett handlande, exempelvis när löv blir till stenar i situationen. 
Men även att de handlingar som blir möjliga är begränsade främst av genussystemet. Ting kan 
användas av barnen vid skapandet av genus när tingen bland annat används som våldssymboler, 
vilket görs av både flickor och pojkar i våra situationer. När vi gjorde läsningar av pojkarnas 
användande av ting som vapen, uppmärksammade vi hur lätt och självklart dessa läsningar gjordes 
av oss. När vi sedan gjorde läsningar av Astrids användande av pinnen som både vapen och 
grävredskap, blev det mycket svårare. Vi förstår det som att det hos oss väckte känslor som gjorde 
att vi tillskrev Astrid egenskaper som exempelvis ond och elak. Det kan bero på att vi är inskrivna i 
diskursen om dikotomin den snälla flickan - den bråkiga pojken. Pojkars våld och användande av 
våldsymboler blir något normalt och naturligt utifrån denna diskurs. När pojkars våld blir 
normaliserat och naturligt finns det risk att vi som pedagoger inte utmanar deras görande. Vidare 
förstår vi situationen som att flickan förhåller sig till denna diskurs när hon använder våldsymboler, 
vilket kan ske genom att hon skapar ett förtäckt vapen. Medvetenhet om detta kan hjälpa oss som 
pedagoger med att utmana barnen så att pinnen kan förvandlas till något annat än ett vapen. Vilket 
kanske kan bidra till att barnen får fler möjligheter vid deras genusskapande. 

 
190 Johan Öhman & Leif Östman, ”Vad är utbildning för hållbar utveckling?”. I: Johan Öhman & Leif 
Östman (red.), Hållbar utveckling i praktiken. Så gjorde vi på vår skola. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling, 2004, s. 13  
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”Hegemonisk maskulinitet” förstår vi som en överordnad genusdiskurs som barnen laborerar med 
vid subjektskapande, vilket både flickor och pojkar förhåller sig till utifrån de egenskaper som vi 
har skrivit fram i teoriavsnittet om genussystemet. Denna maskulinitet är en stereotyp föreställning, 
som både är eftersträvansvärd och ouppnåelig. Genom en medvetenhet om olika maskuliniteter, kan 
det kanske hjälpa oss att frångå dikotomin normal – avvikande i relation till barnen i den 
pedagogiska praktiken.  

Den maskulinitet och femininitet som relateras till skogen och naturen, går även att förstå som 
påverkat av historiska föreställningar om män och kvinnor, där män har haft större tillgång till 
naturen och kvinnan större tillgång till hemmet. Dessa föreställningar kan ses som en diskurs som 
pedagoger och barn förhåller sig till när de är i skogen. Vilket kanske också kan komma till uttryck 
i pedagogers tolkningar av barnens görande i skogen. Det kanske blir lättare att relatera flickors 
görande till lekar med hem- och omvårdandekaraktär och pojkars görande relateras till lekar som 
utspelar sig i skogen och naturen. Den maskulinitet som vi beskriver i bakgrunden, där skogen och 
naturen blir en plats för mannen att klara prövningar, få vara sig själv och där skogen kan ses som 
en manlig frizon, blir även det en diskurs som barnen förhåller sig till i genus- och subjektskapande 
i deras lek i skogen.  

När vi använder oss av Deleuzes tankar om flödet mellan kropp och ting som ett pågående och 
skapande av varandra, ger det oss förståelsen av hur barn laborerar med kategorierna maskulinitet 
och femininitet. I vårt möte med barnens laborerande med dessa kategorier, väckte det starka 
känslor. Vi tänker att vi som pedagoger måste förhålla oss till detta, eftersom vi oreflekterat kan 
tillskriva barn egenskaper såsom elak utifrån våra känslor. Genom att bli medveten om dessa 
flöden, ger det oss möjlighet att välja att bejaka eller stoppa ett barns ”lines of flight”. När 
skiljelinjen mellan kropp och ting försvinner, kan vi även se det som att barnet och tinget 
tillsammans blir ett subjekt. Det kan då bli lättare för oss som pedagoger att se och synliggöra barns 
görande istället för att fokusera på vad barnet är. Vid framtida forskning på området anser vi att det 
skulle vara givande att undersöka skogen utifrån Deleuzes teori med begreppen ”smooth spaces” 
och ”striated spaces”. Kan det vara så att skogen möjliggör för ”lines of flight” i större utsträckning 
än den pedagogiska miljön inomhus? 

En viktig erfarenhet som vi har fått under skrivande av vår uppsats, är att det behövs nya perspektiv 
och förståelser om skogen som pedagogisk miljö. I vår uppsats belyser vi hur skog och ting blir en 
del i barns genus- och subjektskapande. Vi ser det som att vi gör ett tillägg till förståelsen av skogen 
som en könsneutral bakgrund, eftersom tidigare genusforskning inom förskolan främst haft fokus 
på interaktionen mellan barn och mellan barn och pedagoger. Detta gör att vi tänker att det behövs 
genusmedvetenhet även i skogen. Detta är erfarenheter som vi vill ta med oss i vår kommande 
yrkesutövning. Vi tänker även, inspirerade av Hultman, att det behövs nya begrepp som gör det 
lättare att tala om mötet mellan barnet och miljön i den pedagogiska verksamheten.  

We need new concepts that makes it easier to talk about what is going on in the pre-schools in 
terms of bodies, environments and things/matter, in an affirmative way that goes beyond both 
modernistic assumptions as well as the “well-worn path of critique”.191 

  

 
191 Alaimo & Hekman, 2008, här citerat efter Hultman, s. 18 



 41

Litteraturförteckning 

Ambjörnsson, Fanny (2003). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
Stockholm: Ordfront Förlag. 

Barad, Karen (2008). Posthumanist performativity: toward an understanding of how matter comes 
to matter. I: Alaimo, Stacy & Hekman, Susan (red.), Material feminisms. (sid. 120-147). 
Bloomington: Indiana University Press. 

Barsotti, Anna (1997). D- som Robin Hoods pilbåge: ett kommunikationsprojekt på daghemmet 
Diana i Reggio Emilia. Stockholm: HLS förlag. 

Bjørndal, Cato R. P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 
undervisning och handledning. (Nilsson, Björn övers.). Stockholm: Liber AB. (Det vurderende øjet, 
2005).  

Butler, Judith (2006). Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens.(Lindeqvist, Karin övers.) 
Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. (Undoing gender, 2004). 

Carlson, Åsa (2001). Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska grunden för 
distinktionen mellan kön och genus. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB. 

Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter & Pence, Alan (2001). Från kvalitet till meningsskapande. 
Stockholm: HLS Förlag. 

Dahlberg, Gunilla & Lenz Taguchi, Hillevi (1994). Förskola och skola – om två skilda traditioner 
och visionen om en mötesplats. Stockholm: HLS Förlag. 

Dahlén, Sandra (2006). Hetero. Stockholm: Tiden. 

Davies, Bronwyn (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. (Wallentin, Christer övers.) Stockholm: 
Liber AB. (Frogs and Snails and Feminist Tales – Preschool Children and Gender, 1993). 

Davies, Bronwyn (1993). Frogs and Snails and feminist Tales- Preschool Children and Gender. 
Creskill: Hampton Press, Inc. 

Elwin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne (2003). Om att göra kön. Om vårt våldsamma behov av 
att vara kvinnor och män. Stockholm: Albert Bonnier Förlag. 

Ekman, Kerstin (2007). Herrarna i skogen. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 

Frykman Jonas & Löfgren Orvar (1979). Den kultiverade människan. Malmö: Gleerups Förlag. 

Hellman, Anette (2005). Förskolebarns konstruktion av maskuliniteter. I: Nordberg, Marie (red.), 
Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola 
och skola. (sid. 146-160). Stockholm: Liber AB. 

Hirdman, Yvonne (2001). Genus- om den stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB. 

Jonsson, Rickard (2007). Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola. 
Stockholm: Ordfront Förlag. 

Johansson, Stina (2007). Bland stubbar och kottar – med barnen i mulleskogen. Stockholm: 
Napema. 



 42

Kennedy, Birgitta (2000): Glasfåglar i molnen. Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers 
perspektiv. Stockholm: HLS Förlag. 

Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Leicht Madsen, Bent (1999). Barn, djur & natur. (Zachrisson, Olof övers.) Lund: Tiedlund Förlag. 
(Børn, Dyr og Natur, 1999). 

Lenz Taguchi, Hillevi (1997). Varför pedagogisk dokumentation? Om barnsyn, kunskapssyn och ett 
förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Stockholm: HLS Förlag. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2000). Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa 
läroprocesser i förskolan. Stockholm: HLS Förlag. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2004a). In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism. 
Stockholm: HLS Förlag. 

Lindgren, Astrid (1981). Ronja rövardotter. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Nilsson, Bo (2001). Män och (otidsenlig?) maskulinitet på norrländsk landsbygd. I: Ekenstam, 
Claes, Johansson, Thomas & Kuosmanen, Jori (red.), Sprickor i fasaden. Manlighet i förändring. 
(sid. 106-123). Hedemora: Gidlund förlag. 

Nordberg, Marie (2005). Det hotade lockande feminina – om pojkar, femininitet och 
genuspedagogik. I: Nordberg, Marie (red.), Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, 
pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola. (sid. 122-145). Stockholm: Liber AB. 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: 
Liber AB. 

Norén-Björn, Eva (1993). Förskolan – att planera och bygga en miljö, för utveckling. I: Norén-
Björn, Eva, Mårtensson, Fredrika & Andersson, Inger, Uteboken. (sid. 45-67). Stockholm: Liber 
AB. 

Quennerstedt, Mikael, Öhman, Marie & Öhman, Johan (2007). Friluftsliv, hälsa och livskvalitet. I: 
Brügge, Britta, Glantz, Matz och Sandell, Klas (red.), Friluftslivets pedagogik. För kunskap, känsla 
och livskvalitet. (sid. 195-208). Stockholm: Liber AB.  

Rinaldi, Carla (2006). Dokumentation och utvärdering: vilket är sambandet? I: Giudici, Claudia, 
Rinaldi, Carla & Krechevsky, Mara (red.), Att göra lärandet synligt. Barns lärande –individuellt 
och i grupp. (sid. 78-89). (Arfwedson, Gerd, Arfwedson, Gerhard & Barsotti, Anna övers.). 
Stockholm: HLS Förlag (Making Learning Visible: Children as Individual and Group Learners, 
2001). 

Ronström, Owe, Runfors, Ann & Wahlström, Karin (1998). Det här är ett svenskt dagis. En 
etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum.  

Starrin, Bengt, Larsson, Gerry, Dahlgren, Lars & Styrborn, Sven (1991). Från upptäckt till 
presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur.  

Stattin, Jochum (1992). Näcken. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Walkerdine, Valerie (1998). Counting Girls Out. Girls and Mathematics. New Edition. London: 
Falmer Press. 



 43

Wahlström, Kajsa (2003). Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken. 
Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB.  

Wehner-Godée, Christina (2000). Att fånga lärandet. Stockholm: Liber AB. 

Wehner-Godée, Christina (2005). Att bedöma små barns kunnande. I: Lindström, Lars & Lindberg, 
Viveca (red.), Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. (sid. 
93-109). Stockholm: HLS Förlag. 

Whitehead, Stephen M. (2002). Men and masculinities: key themes and new directions. Cambridge: 
Polity Press. 

Ärlemalm-Hagsér, Eva (2008). Skogen som pedagogisk praktik ur ett genusperspektiv. I: Anette 
Sandberg (red.), Miljöer för lek, lärande och samspel. (sid. 107-136). Lund: Studentlitteratur. 

Öhman, Johan & Östman, Leif (2004). Vad är utbildning för hållbar utveckling? I: Öhman, Johan & 
Östman, Leif (red.), Hållbar utveckling i praktiken. Så gjorde vi på vår skola. (sid. 11-25) 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Rapporter och skrifter 

Adams St. Pierre, Elizabeth (1997). Methodology in the fold and the interruption of transgressive 
data. Qualitative studies in education. April-June 1997, vol.10, no. 2. sid. 175-189. 

Davies, Bronwyn (2008). Difference & differenciation: embodied subjects in pedagogic spaces. 
Föreläsningsmanus vid föreläsning Reggio Institutet 2008-09-29. (Ej publicerat).   

Hultman, Karin (2008). Children’s gendered subjectivities and becomings in relation to places 
within pre-school. Stockholms universitet. (Ej publicerat)  

Lenz Taguchi, Hillevi (1999, nr.3). Vi skapar rummet och rummet skapar oss. Modern Barndom, 
sid. 8-9. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2004b). Pedagogiskt dokumentation och estetiska läroprocesser. I: Lind, 
Ulla & Hasselberg, Kersti (red.), 4 dagar 2003. Konstnärlig forskning & estetiska läroprocesser. 
(sid. 41-59). Stockholm: Institutionen för bildpedagogik. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2006). Understanding  deconstruction as an “exorbitant method” in 
educational research. Paper from the 2006 PESA (Philosophy of Education Society of Australasia) 
conference in Sydney. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2007). Deconstructing and Transgressing the Theory – Practice dichotomy 
in early childhood education. Educational Philosophy and Theory, Vol. 39, No. 3, 2007, sid. 276-
290. 

Oline, Stig (2008, 14 juli). Dra åt skogen. Dagens Nyheter, sid. 4-5. 

Palmer, Anna (2005). Matematik i förändring. Diskursanalyser med fokus på matematik och 
kunskapsteori med ett genusperspektiv. Magisteruppsats Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen 
för samhälle, kultur och lärande. 



 44

Lpfö98, Läroplan för förskolan. Lärarens handbok (2004). Stockholm: Lärarförbundet. 

Statens offentliga utredningar, SOU 2006:75, (2006). Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av 
jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. Delegationen för jämställdhet i förskolan. 
Stockholm: Fritzes. 

Internetkälla 

http://www.svenskaakademien.se/web/Nobelforelasning_2008_en.aspx, 2008-12-29. 

Föreläsning 

Hultman, Karin. Föreläsning vid Reggio Institutet 2008-09-29: Genus, platsen, rummet, tingen och 
barnets identitet. 

Jalmert, Lars. Föreläsning Lärarhögskolan i Stockholm, 2005-11-21. 

Lenz Taguchi, Hillevi. Föreläsning vid Reggio Institutet 2008-09-29: Genus, platsen, rummet, 
tingen och barnets identitet.  

Film 

Selberg Augustsén, Jonas (2008). Trädälskaren. Stockholm: Folkets Bio AB. 

Musik 

R.E.M. (1987). It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine), albumets titel: 
Document. 

http://www.svenskaakademien.se/web/Nobelforelasning_2008_en.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Document_(album)


 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


	Skogens möjligheter
	En studie om barns genusskapande i mötet med skogen 
	Ann Sofie Hegge & Johanna Unga
	Sammanfattning
	Nyckelord
	Förord
	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Syfte
	Frågeställningar

	Teoretisk utgångspunkt
	Modernism och postmodernism
	Synen på barn inom olika tankefigurer

	Pedagogisk dokumentation
	Dekonstruktion och diskursanalys

	Genusskapande
	Subjektskapande
	Normalitet och makt
	Pedagogisk miljö
	Relationen kropp och ting

	Uppläggning och genomförande
	Urval
	Val av studieobjekt
	Val och bearbetning av data 

	Etiska överväganden och val
	Tillförlitlighet
	Reflektion över metoden

	Läsning av våra situationer
	”Det snöar!”
	Läsning av situationen ”Det snöar!”

	”Huj vad det skvätter!”
	Läsning av situationen ”Huj vad det skvätter!”

	”Pang!”
	Läsning av situationen ”Pang!”


	Diskussion och konklusion
	Litteraturförteckning
	Rapporter och skrifter
	Internetkälla
	Föreläsning
	Film
	Musik


