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Inledning 

Man kan föra in sin begynnelse i världen men man behöver en värld – en 
värld bestående av andra ”begynnare” – för att kunna bryta in i denna värld. 
(Biesta, 2006, 55) 

Den här avhandlingen handlar om den etiska tillblivelsen och om försko-
lan/skolan som platser där begynnandet kan äga rum. När frågor som rör etik 
och moral återkommande seglar upp i samhällsdebatten lyfts just förskolan 
och skolan ofta fram som viktiga arenor för förmedling och konkretisering 
av samhällets etiska värden. Förskolan och skolan blir platser där samhällets 
värdegrund ska förankras och där ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra 
verksamheten. Samtidigt ställs frågan om en gemensam värdegrund på sin 
spets i dagens samhälle som snarast präglas av sekularisering, pluralism och 
diversitet. Angelägna frågor som rör etik och moral uppstår ofta oväntat mitt 
i förskolans och skolans vardag.1   

Intention med min avhandling är att undersöka barns möten som en etisk 
möjlighet och som en utgångspunkt för att avhandla en etik som inte grundas 
på i förhand fastställda principer. Det har bland annat inneburit ett utfors-
kande av det etiska mötets gränser: gränsen för ansvar, gränsen mot våld, 
subjektets gränser, men också innebörden av att bli till i ett etiskt möte. Jag 
har tagit min utgångspunkt i att tillblivandet är en relationell process som 
pågår hela livet. Att vi påbörjar vårt människoblivande då vi föds och att det 
pågår så länge vi lever.  

Att bryta in i världen, att bli till en unik någon, förutsätter en kontext och 
ett möte med andra och får stöd i den fransk-judiske filosofen Emmanuel 
Levinas alteritetsetik som visar på att det inte är möjligt att ensam åstad-
komma sin egen tillblivelse.2 En förutsättning för att bli människa är ett möte 
med den Andre, men ett sådant möte innebär inte att vi genom att nyfiket 
spegla oss i andra finner vårt ”sanna jag”. Ett etiskt möte behöver inte heller 
upplevas som varken harmoniskt eller intimt.3 Det etiska rummet kan t.o.m. 
uppfattas som ett ”störande rum”, men störningen är närmast att betrakta 
som nödvändig då den gör mötet och därmed tillblivelsen möjlig. Samtidigt 
som det etiska mötet erfordrar plats för osäkerhet, asymmetri, avbrott och 
tvetydigheter vilar det på ett oändligt ansvar. Ett ansvar som i ansvarsetisk 
mening inte går att undkomma. Subjektet är snarare kallat till världen av den 
Andre genom att möta dennes annanhet.4  
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Vad är det som gäller?  
Inför min förstudie i början av mitt avhandlingsarbete var jag osäker på om 
mitt sätt att närma mig etik och barnens möten verkligen var relevant och om 
mina frågor kring konkretiseringen av värdegrunden överhuvudtaget var 
forskningsbara. Efter tre veckors observerande med och utan videokamera 
fann jag att mina farhågor varit överdrivna. Förskoleklassens vardag var 
fylld av situationer som på olika sätt rymde etiska dimensioner. Situationer-
na var dock inte klart avgränsade utan ofta kopplade till tidigare eller paral-
lella situationer, vilket gjorde det hela mer komplext, men också än mer in-
tressant.   

Då min avhandling tar avstamp just i detta myllrande vardagsliv börjar 
även denna inledning mitt i den pågående verksamheten. Från min förstudie 
har jag valt två situationer som sker under samma dag och är kopplade till 
varandra. Den första situationen är från en morgonsamling där vad som gäll-
er vid brottnings-/wrestlingslek tas upp till diskussion, den andra är den 
brottnings-/wrestlingslek som lite senare äger rum bakom stängd dörr. Jag 
har valt att inleda med dessa situationer då de öppnar för många frågor kring 
möten och etik på flera nivåer.  

Brottning eller wrestling? – lek i gränszon 
Det var påtagligt att den fysiska aktiviteten var hög i den förskoleklass där 
min förstudie var förlagd. Dagligen pågick brottnings-/wrestlingslekar bland 
pojkarna, ofta i periferin och under lite oklara former.5 Frågorna hopade sig: 
Var detta lek? Fick man brottas? Var wrestling tillåtet? Vad var det som 
gällde vid brottning respektive wrestling? Fick man stänga dörren kring le-
ken? En morgon lyfte pedagogen Mattias några av dessa frågor vid dagens 
samling. Senare under dagen var det några pojkar som fortsatte leken bakom 
stängd dörr. 

Redan i den första av dessa situationer framkommer en komplexitet kring 
vad som var tillåtet/inte tillåtet, dels inom wrestling som sport dels enligt 
skolans regelsystem, då det lyftes fram under förskoleklassens dagliga sam-
ling: 

Samlingen har precis börjat, barnen sitter i ringen och äter sin frukt. Pedago-
gen Mattias fångar upp en diskussion mellan barnen som handlar om brott-
ning och vadslagning. Mattias inleder: ”Wrestling, om man tittar på wrest-
ling… Hur många av er tittar på wrestling på TV?... kan räcka upp handen”. 
Nio barn [av sexton närvarande] räcker upp handen. ”Vad är… När det är 
wrestling är det ju lite speciellt, de brottas ju ungefär. Men, vad är skillnaden 
på wrestling och brottning? Den som vet vad som är skillnad på brottning och 
wrestling kan räcka upp en hand”, säger Mattias och ger ordet till Andreas: 
”Andreas, vet du?”. ”Man får inte slåss”, svarar Andreas. ”Var får man inte 
slåss nånstans - på brottning eller på wrestling?”, undrar Mattias. ”[ohörbart] 
på wrestling”, säger Andreas. ”Får man inte slåss där? Man får inte göra så 
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här?” frågar Mattias. ”Nej, inte i magen”, svarar Andreas. ”Nej, men det får 
man ju inte göra på brottning heller. Vad är det för skillnad? Vad är det för 
fler skillnader på brottning och wrestling?”, frågar Mattias vidare. ”Att man 
slåss när det är brottning, man boxas och så där…”, säger Molly. ”Boxas gör 
man när man boxar, men inte när man brottas. Då får man bara ha händerna. 
Då får man försöka få ner varandra”, säger Mattias och visar med händerna 
hur man får ner varandra: ”Åhhh, vad svårt! Mahmud kanske kan?” ”På 
wrestling då får man trampa och det får inte man på brottning” förklarar 
Mahmud.  Jonas bryter in utan att ha fått ordet: ”Man får inte dra i håret.” 
Mattias pekar mot Jonas och avbryter honom: ”Abbbddubbadda” och ger till-
baka ordet till Mahmud som fångar upp det Jonas just sagt, men påstår mot-
satsen: ”Man får också dra i håret.” ”Man får dra i håret, man får trampas. 
Vad tycker du är skillnaden?” Mattias riktar frågan till Sergej. ”Man får bä-
ras”, svarar Sergej. ”Man får bära”, korrigerar Mattias. Nu bryter Mahmud in 
utan att ha fått ordet: ”Och man får…” Mattias avbryter honom: ”Abbbdubbl-
la…” och vänder sig mot Sergej igen.  ”Man får…”, säger Sergej tvekande. 
”Vi frågar Leyla”, säger Mattias. ”… kastas”, fortsätter Sergej. ”Man får kas-
tas – det har vi sagt. Leyla!” säger Mattias. ”Man får inte hoppa”, säger Ley-
la. 

Mattias räcker upp sin hand i luften och viftar med den: ”Nej. Får jag be-
rätta vad jag tycker är skillnaden på wrestling och brottning? Jag tycker att 
skillnaden är att när man brottas så brottas man på riktigt.” Mattias visar först 
med sina pekfingrar på golvet, sen reser han sig och lyfter upp Sergej, som 
sitter närmast. De står mittemot varandra. De skakar hand med varandra. ”Då 
kommer två stycken personer så här. Om vi leker att du är brottningsperson 
ett, så är jag brottningsperson två och sen tackar vi så här: – Tack för den här 
matchen! eller man säger så här – Välkommen till matchen! Så. Sen säger 
brottdomaren så här: Blås! Då ska vi börja brottas så här.” Mattias och Sergej 
brottas lätt. Mattias fortsätter: ”Och ingen vet ju, ingen vet ju vem som vin-
ner. Och då kanske, Ajjj Poowww!” Mattias tar ett tag runt Sergej och lägger 
sig på golvet med Sergej ovanpå: ”Där vann till exempel Sergej.” Mattias och 
Sergej reser sig upp från golvet. ”Men när det är wrestling, då kommer man 
överens om innan vem som ska vinna, så om vi ska ha wrestling här: – Hej!” 
Mattias och Sergej skakar hand. ”Då kommer man överens innan vem som 
ska vinna. Och sen när man brottas då låtsas man att man slår varandra”, slår 
Mattias fast. ”Man, man bara…”, börjar Sergej. ”Om jag kan rycka dig till 
exempel i håret så gör jag så här och då skriker du”, säger Mattias. Mattias 
rycker lite lätt i Sergejs hår.  ”Ja, men dom får inte på riktig brottning, dom 
gör bara så”, säger Sergej och slår mycket lätt mot Mattias kind. ”Nej, det är 
som teater, så man bestämmer innan vem som ska vinna när man kör wrest-
ling. Sen är det som på film”, säger Mattias. ”Det har hänt på riktigt att 
många går till sjukhuset”, fyller Mahmud i. ”Ja, man kanske har blivit sjuk 
med flit… Men wrestling, då är det mer teater. Så om du slår till mig så här 
bara, lite löst, så ramlar jag så här”, Mattias tar Sergejs hand och slår mot sin 
egen panna, sen ramlar han raklång i golvet med en smäll: ”SCHHHHAA-
VUNG!” Barnen skrattar. ”Så överdrivet är det på wrestling. Man låtsas att 
man slåss på wrestling”, säger Mattias. 

 Mattias sätter ner Sergej och sätter sig sedan själv bredvid och fortsätter: 
”Så är det faktiskt. På riktigt. Tror jag. Det tror jag är skillnaden.” ”På låtsas 
slåss man”, replikerar Mahmud. ”På låtsas slåss man”, ekar Mattias: ”På sko-
lan får man ju dock inte ha wrestling. För man får inte…”, Mattias markerar 
med handen i luften. ”Sparkas”, säger Johanna. ”Nej, och man får inte…”, 
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Mattias boxar med handen i luften. ”Slåss”, fyller Johanna i. ”Om man inte 
kommer överens om innan att man bara låtsas. Nu ska vi ha upprop!” Mattias 
fortsätter med ett upprop kombinerat med frågan: ”Vad är du rädd för?” som 
han ställer till varje barn i samlingsringen. (Ur förstudien, N-skolan, 050113) 

När några pojkar senare samma dag leker en brottningslek i det stora rummet 
kan rester av den föregående samlingen spåras. Sergej och Mustafa har just 
avslutat ett längre brottningspass. Nu börjar leken om på nytt med tillägget 
att förloraren går vidare och möter Andreas. Brottningskampens utgång är 
således uppgjord från början, vilket Sergej uppfattar först när han vunnit 
över Andreas:  

Andreas sitter vid ena väggen och bygger med lego. Mustafa lägger sig på 
rygg i utgångsläge och ropar: ”Döda mig! Ta mig så! Ta mig så! Nej, öhmm! 
Man får inte…” Sergej tar upp 'stolen' [en liten legoplatta] och börjar slå lite 
försiktigt på Mustafas lår och knän: ” Jo, man får ta 'stolar'!” ” Man får inte 
göra så! Ärligt! Ärligt! Man får inte!”, ropar Mustafa och försvarar sig, pare-
rar med fötterna. Sergej slänger iväg 'stolen'. Mustafa ger upp, ligger på rygg 
med armarna ut: ”Jag är död! Jag är död… för du ska inte göra mer!” Sergej 
lägger sig ner på magen, med sitt huvud mot Mustafas mage: ”One, two, 
three!” Sergej hoppar upp, sträcker upp armarna, ropar ”Ding, ding, ding!” 
och går sedan runt i små cirklar. 

Mustafa rullar över, sätter sig upp, går fram till Andreas och sätter sig på 
en stol bredvid honom. ”Jag har inte några liv”, säger Mustafa. ”Mustafa, du 
möter mig, visst…”, frågar Andreas. Sergej cirklar runt i rummet, han ropar 
ut: ”Vinnaren möter...” Andreas frågar: ”Man får inte 'strikas' med hårda sa-
ker, får man köra med 'stolar'?”. ”Ja!” svarar Sergej och går och sätter sig 
bredvid de andra. ”Ja du får också” fyller Mustafa i. ”Varför hade inte han?” 
undrar Andreas. ”Men här är 'stol'. Kolla, det här är 'stol'!”, Sergej håller upp 
och visar legoplattan. ”Nej!”, säger Andreas. ”Jo. Nu kör vi! Kom, kom”, sä-
ger Sergej: ”Alltså, vi skojar, det här är 'stol'”. Men Andreas står på sig: ”Nej, 
det är det inte.” ”Men vi skojar det är”, säger Sergej. ”På låtsas. Kom!”, säger 
Andreas. Andreas och Mustafa reser sig och går till rummets mitt. 

Sergej vänder sig om och sätter sig tillrätta på en bakåtvänd stol: ”Jag är 
domaren! Ding-ding-ding!” Han släpper legoplattan i golvet. Andreas och 
Mustafa börjar brottas intensivt. Med livtag svingar de varandra i något som 
liknar traditionell brottning. ”Du är större än mig, det är därför jag…”, börjar 
Mustafa. Sergej går fram till brottarna med händerna i byxfickorna. Han böjer 
sig fram och slår i golvet när han räknar: ”One, two…”. Brottningen fortsät-
ter… Sergej cirklar runt. ”Nu”, säger Mustafa. Sergej skiljer de brottande åt. 
De reser sig upp, en diskussion kring vad som gäller uppstår. ”Jag, jag kom-
mer… ni får inte… inte göra så”, säger Sergej och går tillbaka till sin domar-
stol. ”Jo, man får visst. Man får gör så. Man får sparkas!”, säger Mustafa. 
”Man får inte sparkas så, som [ett namn – ohörbart]” säger Andreas och pe-
kar mot sin panna. ”Okej”, säger Mustafa: ”Du ger mig din hand. Jag tar dig 
till 'nätet'. Okej. På riktigt. Dit och sen kom tillbaks”. Andreas stönar. ”Kom 
hit då”, Mustafa tar Andreas hand och snurrar iväg honom i riktning mot en 
soffa [vilken i leken fungerar som nät]. När Andreas kommer tillbaka börjar 
kampen igen, nu i en annan form, mer likt karate, med höga sparkar och 
snabba förflyttningar. Plötsligt närmar sig Sergej: ”Nu kom en kompis. Du-
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du-du-du-du!”. ”Nej – ingen kompis!” säger Mustafa och knuffar Sergej hårt. 
Sergej ramlar till golvet med en smäll. Andreas skrattar: “He-he-he-he-he”. 
“Hö-hö-hö-hö-hö” ekar Sergej och drar sig tillbaka till domarstolen igen. 

Kampen mellan Mustafa och Andreas ökar i tempo, karateslag markeras 
och sparkar måttas. Mustafa och Andreas rör sig snabbt och synkroniserat, 
ingen gör illa den andre på riktigt. Andreas tränger bort Mustafa mot soffan. 
”Allah”, kvider Mustafa. Det hela övergår i brottning. Sergej närmar sig över 
golvet, han räknar ner ”One, two…”. En ny rond börjar. (Ur förstudien, N-
skolan, 050113) 

När Mattias i samlingen fångar upp ämnet brottning kontra wrestling och 
diskuterar det med barnen, sker förhandlingen på två parallella nivåer: en 
verbal och en fysisk. Mattias lyfter fram flera frågor: Vad är brottning? Vad 
är wrestling? Hur många har sett wrestling på TV? Vad är skillnaden mellan 
brottning och wrestling? När är det på riktigt och när är det på låtsas? Vad 
gäller på skolan? Vad gäller ”om man är överens”? Mattias och barnen 
sammanfattar i slutet av sekvensen vad som gäller på skolan: man får inte 
”ha wrestling”, man får inte sparkas eller slåss – om man inte kommer över-
ens innan att ”man bara låtsas”. Denna något tvetydiga sammanfattning kan 
tyckas förvirrande. Man får inte slåss eller sparkas, med undantag om man 
kommer överens om att det bara är på låtsas. Men kännetecknande för wrest-
ling var ju just att det var på låtsas samtidigt som det inte är tillåtet att ”ha 
wrestling” på skolan.  

Senare, under pojkarnas uppgjorda brottningsmatch, kretsar förhandling-
en kring vad som är tillåtet och icke-tillåtet. Får ”stolar” (hårda saker) an-
vändas? Får man sparkas eller ej? Får man sparkas på vissa sätt, men inte 
andra? När något inte upplevs som okej bryts kampen. Sparkar och slag 
markeras, ingen kommer dock till skada och deltagarna är i stort sett överens 
om vad som gäller. Enligt de kriterier som tidigare tagits upp på samlingen 
liknar denna brottningslek wrestling. Brottningen är uppgjord på förhand, 
den är på låtsas/skoj, den har klara regler, man får/får inte sparkas – på en 
förhandlingsnivå. I realiteten är det dock inte lika klart vad som gäller: Är 
det vinnaren eller förloraren som ska möta Andreas? Får man sparka? Hur 
får man sparka? På den verbala förhandlingsnivån kan rester från samlingen 
skönjas, den fysiska nivån förefaller dock mer flytande: så länge ingen pro-
testerar eller kommer till skada gäller inte det som förhandlats fram eller det 
som togs upp under samlingen. Pojkarna använder dock samlingens innehåll 
som stöd vid förhandlingen; samlingens regler ger ramar, begrepp och något 
att förhålla sig till när de förhandlar. De båda situationerna visar på hur svårt 
det kan vara att kommunicera ”vad som gäller” och samtidigt hur situerad 
etik är. Den fysiska förhandlingen lever sitt eget liv, men kan stramas upp 
om något händer, då ”vad som gäller” aktualiseras; pojkarnas brottningslek 
utspelar sig just inom den tvetydiga zon som diskuteras under samlingen. 
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Var äger etiken rum? 
Under min förstudie var situationer som denna vanliga, pojkarna brottades 
mycket och gärna. Ibland med öppen dörr, ibland med dörren stängd. Med 
tiden formulerades en regel som innebar att dörren skulle vara öppen och att 
en vuxen skulle finnas i rummet. Flickorna i gruppen deltog sällan i brott-
ningslekarna, däremot pågick ofta deras danslekar i samma rum. Ibland 
sammanföll brottningsleken med dansleken och en tumlande danslek upp-
stod. 

Trots att de fysiska lekarna många gånger var högljudda och turbulenta 
låg skickligheten på en hög nivå när det gällde att parera och undvika att 
skada de andra barnens kroppar. Om ett barn av misstag gjorde illa ett annat 
barn påbörjades ofta en förhandling om vilka regler som gällde. Barnen refe-
rerade till förskoleklassens gemensamma regler som återkommande påmin-
des om i samlingarna. Barnen förhöll sig i sina lekar till de regler som gäll-
de, men prövade samtidigt reglerna i förhållande till olika lekar, uppkomna 
situationer och till den egna och andras kroppars gränser.  

Dessa situationer från förstudien innehåller flera av de områden jag senare 
kom att följa i min huvudstudie: möjlighetsvillkoren: regler, ramarna, ord-
ningen – ”vad är det som gäller?”, pedagogernas förhållningssätt – lyssnan-
dets komplexitet, samt barnens möten i lek – verbala såväl som fysiska. Si-
tuationerna visar på det glapp som ofta uppkommer mellan formuleringsnivå 
och realiseringsnivå i pedagogisk verksamhet.6 De ställer också frågor kring 
var etiken äger rum och hur den skapas.  

Tillblivelsen kan sägas ske i ett etiskt rum.7 Genom att förlägga tillblivan-
det rumsligt omformuleras den klassiska filosofiska frågan ”vad en människa 
är” till ”var blir människan till”.8 Därigenom undviks en fokusering på sub-
jekts väsen, vad som fanns innan och definitioner av mänsklighetens essens. 
I sökandet efter en relationell plats, ett rum där tillblivelsen sker, fokuseras 
istället frågorna kring var och hur subjektet blir till. 

Syfte och problemområden 
Mitt övergripande syfte med föreliggande studie är att närmare utforska hur 
barn skapar och förkroppsligar etik genom att studera barns möten och deras 
möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardagliga praktik. Följande pro-
blemområden har fokuserats: 
• Villkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till övergripan-

de ramar, regler och rådande ordning 
• Villkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till pedagoger-

nas förhållningssätt 
• Barnens möten i lek ur ett etiskt perspektiv 
• Barnens möten med naturen ur ett etiskt perspektiv 
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Jag har valt att ställa barnens möjligheter till etiska möten i centrum för min 
studie väl medveten om att ramar och rådande ordning även reglerar och 
begränsar de faktiska möjligheterna. Jag ser möjligheter och begränsningar 
som en dikotomi där begränsningarna alltid utgör möjligheternas skuggsida, 
implicit eller explicit. I mitt avhandlingsarbete har jag dock främst valt att 
fokusera på möjligheterna. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är indelad i fem delar: Del I är en introduktion till studien och 
inleds med ett kortfattat avsnitt kring moral- och etikfrågor grundade i auto-
nomi och universalism. Fokus riktas sedan mot moralutveckling i stadier, 
följt av en orientering över tidigare forskning inom värdegrundsområdet. 
Därefter fördjupas tänkandet kring det etiska mötet utifrån ett filosofiskt 
såväl som ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv.  

Del II består av ett metodkapitel som behandlar studiens genomförande, 
urval, metod, databearbetning samt analysprocess.  

Del III utgör tillsammans med del IV avhandlingens empiriska del och 
handlar om de möjlighetsvillkor som omger barnen och de möten som upp-
står.  

Del IV fokuserar barnens möten ytterligare. Här undersöks närmare hur 
barnen skapar och förkroppsligar etik i sina möten, i lek samt i möten med 
naturen. 

Del V är avhandlingens avslutande del där undersökningens empiriska de-
lar, dvs. möjlighetsvillkoren samt barnens potentiellt etiska möten, samman-
förs och sammanfattas, analysen fördjupas och didaktiska implikationer dis-
kuteras. 
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Bakgrund 

Frågor kring människans tillblivande har sysselsatt filosofer genom tiderna. 
Idéer om vad en människa är och kan bli har kopplats till frågor kring gott 
och ont, rätt och fel och skilda teorier kring moral och etik har utvecklats. 
Dessa teorier har givetvis inte uppkommit ur ett vakuum utan är starkt kopp-
lade till rådande tid och omgivande kontext och har utvecklats i förhållande 
till tidigare teorier och filosofiska diskussioner. Därför börjar denna bak-
grund med några korta glimtar från det moderna projektets formuleringar av 
innebörden i att vara människa, då det haft stort inflytande över det väster-
ländska tänkandet kring etik- och moralfrågor och hur frågan kring tillbli-
vandet kommit att formuleras. Utvecklingen från den traditionella moralteo-
rin som utgår från ett stadietänkande till en moral med mer omsorgsetiska 
förtecken behandlas därefter. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om svensk 
pedagogisk/didaktisk forskning i värdegrundsfrågor, etik och moral. 

Moral grundad i autonomi och universalism 
I det moderna upplysningsprojektet skriver filosofer som Locke, Hume, 
Rousseau och Kant fram sina tankar om ett humanistiskt subjekt som en 
självständigt tänkande essentiell varelse. Som en del av denna framskrivning 
återfinns också moraliska idéer där människans förhållande till normer och 
värden samt den moraliska fostran till en autonom individ formuleras. 

Den inflytelserike tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1803) undersökte 
frågan vad människan är, och kan bli, ur ett filosofiskt, antropologiskt samt 
pedagogiskt perspektiv.9 Hans tes var att människan endast genom uppfost-
ran och bildning kunde bli en självständig och rationellt tänkande individ, ett 
fostransmål som stämde väl överens med upplysningstidens ideal. ”Sapere 
aude!”, sammanfattar personlig integritet med moraliska mål och ett politiskt 
mod. Valspråkets innebörd ”Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd" 
formulerar enligt Kant moraliseringens mål vid upplysningstiden. Kant inle-
der sin uppsats ”Svar på frågan: Vad är upplysning?”: ” Upplysning är män-
niskans utträde ur hennes självförvållade omyndighet” och kopplar därmed 
myndighet till medborgarens självständiga tänkande där ”[o]myndighet är 
oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning”.10 Upp-
lysningens koppling mellan autonomi, rationalitet och bildning där männi-
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skan får tillgång till sin fria vilja genom förnuftets fostran anslår en tydlig 
riktning.11  

Kant beskrev olika former av uppfostran: disciplinering, kultivering, civi-
lisering samt moralisering och konstaterade att det främst var genom den 
moraliska fostran som självständiga individer kunde frambringas.12 En fost-
ran som skulle anpassas till barnets mognad men vars mål var riktat in i 
framtiden: ”barnen skall uppfostras på ett sätt som anstår inte människosläk-
tets nuvarande tillstånd, utan dess i framtiden möjliga bättre tillstånd, det vill 
säga mänsklighetens idé och hela dess bestämning”.13 

En abstrakt etik där förnuft och känsla skiljdes ut formulerades. Målet var 
en oberoende förnuftsstyrd människa som i sina moraliska val utgick från 
gällande principer och lagar istället för att handla utifrån rådande konkreta 
förhållanden.14 De moraliska handlingarna och deras värden skulle istället 
grundas i plikter och bakomliggande moraliska maximer.15 Kants tankar 
kring den fria viljan, det rationella tänkandet, det självständiga valet och den 
oberoende individen öppnade för idén om en universell etik.  

Frågan vad det innebär att vara människa kan ses som grundläggande 
även för humanismen. Humanismen kan dock inte sammanfattas som en 
riktning, som en rörelse eller ens som ett tidsskede då den innehåller många, 
ofta motsägelsefulla, strömningar.16 Dess minsta gemensamma nämnare 
skulle emellertid kunna beskrivas som en fokusering på människan i sig.17 
En fokusering som i många fall skapat problem genom att flera yttringar av 
humanismen satt upp en norm för vad det innebär att vara människa, vilket 
exkluderar alla de som inte anses leva upp till normen.18 I och med moder-
nismens intåg kom frågan om människan mer och mer att ställas i relation 
till samhället och bilden av människan som essentiell och samtidigt univer-
sell framträdde.19 Under 1900-talet kom många politiska förändringar men 
också rena övergrepp att ske i humanismens namn och flera av humanismens 
frågor kom att prövas. Trots humanismens framskrivningar av vad det inne-
bar att vara människa kunde inte de två världskrigens grymheter stoppas. 
Och än värre var att ”många av dessa omänskligheter faktiskt byggde på och 
motiverades med en viss definition av vad det betyder att vara mänsklig”.20 

Från moralteori till omsorgsetik 
Moralutveckling i stadier 
Den universella och förnuftsbaserade etiken har utgjort en grund för det tän-
kande kring barns moraliska utveckling som utvecklats under större delen av 
1900-talet. Antagandet har varit att barns moral och etik avgörs av den kog-
nitiva förmågan, grundad i ett autonomt och rationellt tänkande. Den 
schweiziske biologen och kunskapsteoretikern Jean Piaget (1896-1980) be-
skriver i sin klassiska studie ”The Moral Judgment of the Child” från 1932 
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ingående barns moralutveckling utifrån egna undersökningar. Med utgångs-
punkt från Piagets moralteori kom sedan den amerikanske psykologen Law-
rence Kohlberg (1927-1987) att bygga sin rättighetsinriktade stadieteori.21 
Hans tänkande kring barns och ungdomars moralutveckling har haft stort 
inflytandet över efterkrigstidens moralteoribildning men har samtidigt utsatts 
för hård kritik. Carol Gilligan (1936-), amerikansk pedagog och professor 
och en av de mest tongivande kritikerna av Piagets och Kohlbergs moraltän-
kande, argumenterar istället för en moralteori som innefattar rättvisa men 
också inkluderar omsorg som ett grundläggande moraliskt begrepp.22 Där-
med öppnar Gilligan upp för en kritik av den kantska synen på moral som 
något autonomt och universellt mot en etik grundad i omsorg och ansvar. 

Barnets moraliska omdöme  
I Piagets studier kring barns moralutveckling framställs moral som ett regel-
system. I sina empiriska undersökningar försöker han komma underfund 
med hur barn förvärvar dessa moralregler genom att knyta samman barnets 
moraliska utveckling med dess intellektuella.23 I sin undersökning kring hur 
barn förhåller sig till regler i sina resonemang och genom sina handlingar, 
ber Piaget bl.a. barn i olika åldrar att lära honom att spela kula samtidigt som 
han ställer frågor kring kulspelets regler.24 

Med stöd i sina studier beskriver Piaget barns moralutveckling som inde-
lad i två faser.25 I den första, den heteronoma fasen, som han menar sträcker 
sig upp till åttaårsåldern, är barnet auktoritetsbundet och ser den vuxne som 
överordnad; den vuxne representerar den allsmäktige guden och själva rätt-
visan. Samtidigt som Piaget menar att barnet då befinner sig i ett egocent-
riskt stadium hävdar han att yttre påverkan i form av ensidig respekt, regler 
och straff styr barnets moraliska omdöme i denna första fas. Successivt bry-
ter dock samspelet med andra barn in och utvecklingen går mot en mer själv-
ständig och ömsesidig fas. I denna andra autonoma fas gör barnet mer själv-
ständiga moraliska bedömningar och får efter hand en syn på regler och 
straff som mer förhandlingsbara och växelverkande. En mer situationsbun-
den syn på jämlikhet växer fram och rättviseidealet förskjuts från en veder-
gällande rättvisa mot en mer distributiv rättvisa. Barnets bedömningar kom-
mer härigenom att i allt högre grad utgå från motivet bakom handlingen.  

Piaget presenterar inte regelrätta moralstadier utan ser faserna som av-
gränsade processer i utvecklingen och betonar att moraliska bedömningar är 
kontextbundna. Den moraliska och intellektuella begreppsutvecklingen ses 
som parallell, logiken är tankens moral liksom moralen är handlingens lo-
gik.26 Piaget skiljer inte mellan moraliska bedömningar och handlingar, sna-
rare lyfter han fram praktiska och teoretiska uttryck för moraliskt omdöme. 
Genom observationer av kulspelande pojkar och barnintervjuer med hypote-
tiska frågor och dilemman blir bedömning, tanke och handling tätt samman-
vävda. 
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Det påtagliga engagemanget för forskningsfrågan, liksom det faktum att 
Piagets slutsatser grundar sig på egna observationer och intervjuer där ett 
intresse för barns tänkande och utveckling framstår tydligt, kan på en gene-
rell nivå ses som banbrytande för den tidiga barnforskningen. Kritik har 
dock riktats mot Piagets moralteori från flera håll och på flera plan. Kopp-
lingen mellan intellektuell begreppsutveckling och moralutveckling har ifrå-
gasatts då även små barn kan handla moraliskt utan att verbalt kunna formu-
lera varför.27 I Piagets teorier kring barns egocentrism, vilken betraktas som 
en viktig del i den tidiga utvecklingen, framhålls det paradoxala i att barnet 
förhåller sig fritt till regler på ett plan, exempelvis i lek, samtidigt som det 
känner en ensidig respekt inför och lyder de vuxnas regler.28 Samarbetet med 
andra barn tillhör enligt Piaget en senare del av utvecklingen.29 Senare forsk-
ning ger dock en annan bild där små barns samspel, lyhördhet för rättvise-
frågor och andras väl är det som i första hand styr barnens etik, inte barnens 
rädsla för vuxenauktoritet och straff.30 

Kritik har även riktats mot Piagets snedfördelning i urvalet av lekar och 
kön. I undersökningen kring regler i kulspel deltar endast pojkar och i en 
mindre kompletterande undersökning av flickornas förhållande till regler 
väljer Piaget en mycket enklare kurragömmalek, då han hos flickorna inte 
finner någon lek som motsvarar kulspelets komplexitet. Piaget för dock ett 
motsägelsefullt resonemang kring flickors moraliska utveckling där han me-
nar att flickorna är mindre insatta i utformandet av regler.31 Samtidigt påvi-
sar han att ett likartat förhållande till regler växer fram i flickors kurragöm-
malek som i pojkarnas kurragömmalek:  

[…] we find the same process at work as in the evolution of the game of 
marble: first a mystical respect for the law, which is conceived as untouch-
able and of transcendental origin, then a cooperation that liberates the indi-
viduals from their practical egocentrism and introduces a new and more im-
manent conception of rules (Piaget, 1932/1997, 83-84).  

Gilligan är starkt kritisk till Piagets slutsats att flickors känsla för laglighet är 
mindre utvecklad än pojkars samt till hans syn på flickor som en ”säregen 
biföreteelse”.32 I sin kritik menar hon att Piaget likställer barns moralutveck-
ling med pojkars moralutveckling och argumenterar istället för att en skild-
ring av människors livscykel och moraliska utveckling även måste inbegripa 
flickors och kvinnors liv.33  

En moralutveckling i sex stadier  
Som tidigare nämnts var det Kohlberg som under senare delen av femtiotalet 
kom att formulera den omdiskuterade stadieteorin om barn och ungdomars 
moraliska utveckling som haft ett mycket stort inflytande inom moralteorin, 
men även inom pedagogik och utbildning under modern tid. Trots att Kohl-
berg är kritisk till några av Piagets detaljerade orsaksförklaringar, utgår han 
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efter vissa omtolkningar från Piagets moralteori när han utarbetar en mo-
ralutveckling i sex stadier i sin avhandling ”The Development of Modes of 
Moral Thinking and Choice in the Years 10 to 16”. Den empiriska under-
sökningen i avhandlingen bygger på en studie av 84 vita pojkar mellan 10 
och 16 år från olika samhällsklasser. Avhandlingens intention är att ge prov 
på och samtidigt en detaljerad beskrivning av moral som en allmän och 
grundläggande dimension av social utveckling.  

Moralutvecklingens sex stadier indelas i tre nivåer: den förmoraliska ni-
vån, den konventionella nivån samt till sist den principiella nivån. På den 
första förmoraliska nivån är barnet från början lydnads- och strafforienterad 
men blir efterhand mer orienterad mot lust/belöning och naiv egoistisk be-
hovstillfredsställelse. Den andra konventionella nivån kännetecknas till en 
början av ”snäll-pojke-stadiet”, dvs. att uppföra sig väl och leva upp till 
andras förväntningar.  Men utvecklingen går successivt över till en orienter-
ing mot lag och ordning, dvs. att vidmakthålla en rådande social ordning 
genom att göra sina plikter och visa respekt för auktoriteter. Den tredje prin-
cipiella nivån innebär att kunna träffa demokratiska överenskommelser med 
riktning mot ömsesidig social orientering på ett utilitaristiskt plan. Till sist, 
på moralutvecklingens högsta stadium där de universella etiska principerna 
är helt internaliserade, styr samvetet och vägledande principer det moraliska 
tänkandet fullt ut.34  

Kohlbergs stadieindelning har utsatts för omfattande kritik från flera håll. 
Bland annat har det sjätte, högsta stadiet, som bygger på en individuell prin-
cip- och samvetsmoral, kritiserats för att vara utopiskt då få människor kan 
förväntas uppnå de uppställda kriterierna.35 Den ”logiska universalitet” och 
liberala rättviseidé som kännetecknar det högsta stadiet kritiseras eftersom 
bevis för universaliteten saknas.36 Frågor om det finns en mer högtstående 
moral och om universella, individuella lösningar i sig innebär att en högre 
moralisk nivå då lyfts fram. I enlighet med detta ifrågasätts det sjätte stadiet 
– det ses som en illusion.37 

En tydligare koppling mellan moralisk tanke och handling efterfrågas i 
Kohlbergs moralteori, då även en person som begår omoraliska eller olagliga 
handlingar kan nå det sjätte stadiet.38 Kritik har även riktas mot att Kohlberg 
skapar en dikotomi mellan tanke och handling och skiljer dem åt genom 
principer på abstrakt nivå, vilket ensidigt visar tanken som styrande hand-
lingen.39 Kohlberg hävdar dock att överensstämmelsen mellan tanke och 
handling ökar för varje stadium i och med den ökande autonomin.40 Den 
mest uppmärksammade kritiken kommer dock från Gilligan som starkt ifrå-
gasätter avsaknaden av kvinnligt tänkande och handlande i Kohlbergs stadie-
teori.41 

Människans moralutveckling måste inbegripa båda könen  
Gilligan menar att teorier om barns och ungas moralutveckling som endast 
eller i huvudsak bygger på studier av pojkar menar blir missvisande.42 När 
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flickor och kvinnor ges möjlighet att delta i studier kring moral framkommer 
erfarenheter som ger inblick i andra moraliska utgångspunkter, vilket kan ses 
som en utvidgning av de traditionella tolkningsteorierna.43 Gilligan menar i 
sin uppmärksammade bok ”In a Different Voice” att kvinnor utgår från en 
relationsnorm när de gör sina moraliska bedömningar. Något som inte har 
uppmärksammats i tidigare studier eller så har denna relationsnorm placerats 
in som ett lägre stadium av moralutvecklingen.44 Genom att utifrån sina re-
sultat lyfta fram begrepp som närhet, omsorg, ansvar, samhörighet, förståelse 
som grundläggande i kvinnors moraltänkande synliggör Gilligan en annan 
sida av moralen, där aspekter av moral som är helt avhängiga av relationer 
blir påtagliga.  

Gilligans moralteoretiska vision utgår inte från abstrakta principer grun-
dade i rättvisa och universalism utan innebär en mer kontextbunden, relatio-
nell etik, där etiken uttrycks genom moraliska handlingar i vardagen och där 
omsorgs- och ansvarstagande står i fokus.45 Det är här frågan om en rättfär-
dighetsmoral, vilande på ansvar, omsorg och en medvetenhet om skillnader i 
behov, till skillnad från en rättvisemoral, baserad på jämlikhet och rättvisa. 
Inom forskning framställs ofta separation och samhörighet som två åter-
kommande begrepp i den mänskliga livscykeln, där ”separation försvaras 
med rättviseetik medan samhörighet får stöd i en omsorgsetik”.46 Gilligan 
beskriver dock en livslång process som börjar i olikhet men går mot samför-
stånd och moralisk mognad, där synen på både omsorg och rättvisa utvid-
gats. En medvetenhet kring rättvisans och omsorgens flerfaldiga aspekter 
och en insikt i att en bedömning är kontextbunden växer enligt Gilligan med 
tiden fram hos båda könen.47  

Kritik har emellertid också riktats mot Gilligans tänkande. Kritiken har 
pekat på brister i Gilligans argumentation mot Kohlberg och har ifrågasatt 
om omsorg löser problemen i en stadieteori om moralisk utveckling.48 Frå-
gan om moralens andra röst, den kvinnliga, ska beskrivas som könad har 
lyfts fram; kan de skillnader som Gilligan funnit mellan män och kvinnor 
också gälla inom etnicitet och klass?49 Gilligan begränsar sig dock inte till ett 
genusperspektiv utan undersöker en mängd aspekter som konstituerar dessa 
röster.50 

Moralteori – en komplex fråga 
Piagets, Kohlbergs och Gilligans bidrag i den moralteoretiska diskussionen 
visar på delar av moral- och etikfrågans komplexitet. Piaget och Kohlbergs 
moraliska ideal grundar sig i en liberal rättviseidé, med rötter i den kantska 
traditionen, där begrepp som självständighet, rättigheter, plikt, jämlikhet är 
bärande. Idealet är grundat i en stark tro på en autonom individ som så små-
ningom kan vägledas av sina inneboende och införlivade moraliska princi-
per. Piagets teori om barns moralutveckling beskrivs ofta som en ren stadie-
teori, men bygger snarare på faser av heteronomi och autonomi som uppre-
pas vid varje utvecklingsskede.51  
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Den massiva kritik som riktats mot Kohlbergs stadieteori har Kohlberg vid 
flera tillfällen besvarat. Vissa delar av teorin har också reviderats, bl.a. inte-
grerades omsorg i det högsta stadiet av moralisk utveckling efter Gilligans 
kritik. Det sjätte stadiet kom att räknas som ett mer eller mindre utopiskt 
stadium även av Kohlberg. Kohlberg höll dock fast vid sin teori samtidigt 
som han var med och utvecklade en värdepedagogisk forskningstradition och 
ett värdepedagogiskt program, ”just community”-ansatsen, i nära samarbete 
med praktiken.52 

När Gilligan framförallt i sin senare forskning utmanar idén om en sann 
moral så öppnar det för ett utforskande av samspelet mellan en mångfald av 
moraliska röster.53 På ett generellt plan ifrågasätts därmed den intima kopp-
lingen mellan moralisk mognadsutveckling och kognitiv utveckling som 
självklar, i såväl Kants etik som Piagets och Kohlbergs moralteorier.54  

Omsorgsetik 
Som tidigare nämnts utgår Gilligans moralteoretiska vision från ett kontex-
tuellt och relationellt etiskt tänkande där vardagens omsorgs- och ansvarsta-
gande är i fokus. Den relationella utgångspunkten inbegriper dock inte en-
dast nära relationer och den närmaste omgivningen. De etiska frågorna kan 
även handla om att visa omsorg för främlingar och medmänniskor utanför 
den intima kretsen. Frågeställningarna kan röra djur, natur, miljö men även 
globala frågor.55 Den amerikanska utbildningsfilosofen Nel Noddings menar 
att omsorgsetiken erbjuder bättre förutsättningar att föra en dialog kring des-
sa frågor än en etik som vilar på rättigheter och rättvisa.56 

Att omsorgsetiken oftast skrivs fram utifrån ett feministiskt perspektiv be-
tyder inte att den etiska omsorgsgivaren är könad eller att omsorg är knutet 
till kvinnlig omsorg.57 Istället argumenteras för en inkludering av det som 
genom historien betraktats som traditionella kvinnliga värden i begreppet. 
Omsorgsetiken hämtar, förutom från det feministiska perspektivet, impulser 
från klassiska filosofer som Aristoteles, Hume, Heidegger, men inspireras 
även från senare etiska riktningar där relationer och det etiska mötet är cen-
trala delar, såsom hos Arendt, Buber, Dewey, Levinas. Omsorgsetiken be-
skrivs snarare som en praktik än en uppsättning etiska regler eller princi-
per.58 Situeringen i konkret social praktik ses inte som ett hot mot en obero-
ende etisk bedömning utan öppnar istället möjligheter för uttryck, tolkning 
och reflektion av vardagliga problem och kan visa på alternativa riktningar 
för bedömningar med moraliska kvaliteter.59 

Uppmärksamhet, ansvar, kompetens samt mottaglighet är fyra begrepp 
som den amerikanska filosofen Joan Tronto lyfter fram som viktiga inom 
omsorgsetiken. Begreppen är tätt sammanlänkade, men att integrera dem till 
en helhet är inte helt okomplicerat.60 Tronto påpekar att uppmärksamhet 
inför andras behov och ett aktivt ansvarstagande inbegriper ständiga bedöm-
ningar och ett flexibelt förhållningssätt. Omsorg kräver kompetens och inne-
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håller en moralisk aspekt från ett professionellt perspektiv. Kompetens skil-
jer god omsorg från omsorg i största allmänhet. Att vara mottaglig för om-
sorgstagarens utsatthet, sårbarhet och beroende innebär inte detsamma som 
ömsesidighet inom omsorgsetiken. Att sätta sig in i den andres situation eller 
förutsätta att den andre är precis som man själv är inte vad som avses. Mot-
taglighet är att kunna uppfatta den andres behov och samtidigt hålla en ba-
lans mellan omsorgsgivare och omsorgstagare.61 

Nel Noddings utgår från ett pragmatiskt tänkande där förmågan att omsät-
ta omsorg i handling, att fungera som förebild samt att bekräfta andra blir 
avgörande.62 Genom att aktivt arbeta för att upprätthålla en dialog där ut-
gången inte är förbestämd ges möjlighet till reflektion och internalisering av 
etiska värden: 

Dialogue is central to moral education because it always implies the question, 
What are you going through? It permits disclosure in a safe setting, and thus 
makes it possible for a carer to respond appropriately. Dialogue provides in-
formation about the participants, supports the relationship, induces further 
thought and reflection, and contributes to the communicative competence of 
its participants. As modes of dialogue are internalized, moral agents learn to 
talk to themselves as they talk to others. Such dialogue is an invitation to 
ever-deepening self-understanding: What do I really want? What was I trying 
to do when I was acting as I did? What good (or evil) am I capable of? Am I 
too hard on myself? Am I honest with myself? One important aim of dia-
logue with others or with self is understanding the ”other” with whom one is 
in dialogue (Noddings, 2002, 17). 

Noddings avfärdar också vad hon kallar en ”krigsmodell” vad gäller dialo-
gen, ett debatterande där det handlar om att vinna en debatt med hjälp av de 
bästa argumenten. Det behöver inte betyda att deltagarna saknar ideologiska 
skillnader i sina ståndpunkter eller att de alltid måste hålla med varandra 
eller vara överens i allt. Men ur ett omsorgsetiskt perspektiv kan en funge-
rande dialog endast bli möjlig om deltagarna kan behålla en medvetenhet om 
de andra deltagarna, oavsett meningsskiljaktigheter och ideologiska skillna-
der, under den pågående dialogen.63 

Omsorgsetiken bryter med den universella etiken och erbjuder istället en 
annan syn på vad det innebär att vara människa. Den människosyn som lyfts 
fram pekar mot ett subjekt som innehåller tvetydigheter och plötsliga vänd-
ningar, en människa som befinner sig i en ständig process, i ett ständigt till-
blivande. Subjektet ses därigenom som relationellt, en moralisk agent som 
lever i konkreta relationer med andra människor.64 Som moralisk agent kan 
människan sättas in i en politisk kontext där omsorg ses som ett politiskt 
ideal. Den omsorgsetiska praktiken kan ses som ett moralkoncept även på ett 
politiskt plan.65 Att enligt omsorgsetiska utgångspunkter ingå i etiska rela-
tioner med en annan människa förutsätter således ett aktivt ansvarstagande 
och ett accepterande av olikhet. 
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Etik, moral och värdegrund i förskola och skola 
Under de senaste decennierna har värdegrundsfrågorna hamnat i fokus när 
frågor som rör etik och moral i förskola och skola kommit upp i den allmän-
na debatten. Det kan synas logiskt då dessa frågor handlar om hur man som 
människa förhåller sig till andra människor och till samhällets grundläggan-
de värden. Värdegrund som begrepp i pedagogiska sammanhang riskerar 
dock att bli svårdefinierat då det får omfatta allt från existentiella frågor till 
elevers medinflytande och mobbingplaner.66 För att värdegrundsbegreppet 
inte ska urvattnas och ”handla om allt” är en precisering av vad som ryms i 
begreppet samt en avgränsning mellan dess delar nödvändig.67  

Trots risken med värdegrunden som ett uppsamlingsbegrepp står det klart 
att nytt syre fördes in i den seglivade debatten kring det moraliska fostrans-
uppdraget, då begreppet skrevs in i skolans och förskolans läroplaner under 
1990-talet. En tydlig markering av dess dignitet var att båda läroplanerna 
inleddes med avsnitt där värdegrunden kopplas till förskolans respektive 
skolans uppdrag. Den värdegrund som avses, dvs. de fundamentala värden i 
samhällslivet som ska grundläggas och förankras hos barnen/eleverna, for-
muleras i vittomfattande begrepp som: människans okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdheten mellan könen 
samt solidaritet med svaga och utsatta.68 

De båda läroplanerna anger att ”var och en” som arbetar inom förskola 
och skola ”skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respek-
ten för vår gemensamma miljö”.69 I Lpo 94 framhålls i en omdiskuterad 
formulering att individens fostran till ”rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande” ska ske i ”överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism”.70 I förskolans läroplan är till-
talet till dem som verkar inom förskolan mer direkt: ”Värdegrunden utrycker 
det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten”.71 Här betonas ock-
så en konkret nivå då ”[b]arn tillägnar sig etiska värden och normer främst 
genom konkreta upplevelser”, och där värden som omsorg, rättvisa, jäm-
ställdhet samt egna och andras rättigheter ska ”lyftas fram och synliggöras i 
verksamheten” och ”hållas levande i arbetet med barnen”.72 

I forskningsöversikten ”Värdepedagogik i internationell belysning” pre-
senteras internationell forskning kring värdefrågor i skolan från de senaste 
30 åren.73 Till stor del bygger den tidigare värdepedagogiska forskningen på 
kvantitativa studier med för- och eftermätningar av värdepedagogisk under-
visning. Gunnel Colnerud och Robert Thornberg påpekar att den typen av 
forskning riskerar att förenkla eller reducera de sociala situationer som be-
forskas. De kvalitativa studier som presenteras i översikten, med ett annat 
syfte än mätning av de värdepedagogiska insatserna, lyfter fram moralens 
uttryck och gestaltning i praktiken och bidrar därmed enligt författarna med 
ett tillskott till forskningsfältet.74 Den sammanställda forskningen visar att en 
moralisk påverkan av eleverna kräver hårt arbete och uthållighet i strävan för 



 31 

att uppnå gemenskap och motverka utanförskap. Något som skolan som 
institution inte alltid erbjuder är möjligheter att utveckla elevernas moraliska 
kapacitet. Även elevernas sociala erfarenheter sätter spår, konkurrens- och 
konfliktsituationer som uppkommer kräver pedagogisk handledning. Colne-
rud och Thornberg ställer frågan på sin spets: kanske kan till och med värde-
pedagogiska insatser i skolan ses som nödvändiga för att förhindra att ”barns 
naturliga känsla för moralitet avtrubbas av skolan själv”.75   

Svensk värdegrundsforskning 
Svensk forskning kring värdegrund/etik-moral i förskola och skola är inte 
omfattande. Sedan mitten på 1990-talet, då värdegrundsbegreppet presente-
rades i Lpo 94, har dock frågor som rör etik, moral, värden och normer i 
skolvärlden kommit att belysas från olika perspektiv inom utbildningsveten-
skaplig forskning och angränsande forskningsområden.76 De flesta av dessa 
studier har en kvalitativ ingång, men även mer kvantitativa studier före-
kommer.77 I det tvärvetenskapliga projektet ”Gemensamma värden?” 
(GEM), med start 2003, har flera studier bedrivits med utgångspunkt från 
frågan om skolans gemensamma värdegrund i ett pluralistiskt samhälle. 
Kunskaps-, utbildnings- och värdefrågor har problematiserats och relaterats 
till ett komplext samhälle i en föränderlig tid.78 

Övriga kvalitativa studier inom värdegrundsområdet synes kretsa kring 
vissa teman, såsom: skolan som moralisk arena, normalisering, makt, regel-
arbete och samtal kring etiska frågor.79 Perspektiven skiftar mellan att skild-
ra elever, pedagoger eller interaktionen dem emellan. Ett fåtal av studierna 
utgår från styrdokument eller andra pedagogiska dokument.  

Klassrummet som en moralisk arena och elevskapet som norm 
Klassrummet som en moralisk arena har undersökts närmare i ett antal av-
handlingsstudier. Genom att studera hur barn och unga under sin skolgång 
konstitueras som moraliska och etiska subjekt genom en iscensättning av 
moral och ansvar har Karin Permer och Lars-Göran Permer belyst frågan ur 
ett maktperspektiv.80 Resultaten påvisar att det finns en dominerande diskurs 
där lärares elevsyn utgår från ”den normala eleven” vilket i förlängningen 
leder till etikettering, klassificering och särskiljande av elever.81 Att detta att 
bli/vara elev till stor del handlar om att inbegripas i ett didaktiskt socialisa-
tionsprojekt lyfts även fram i Åsa Bartholdssons studie som fokuserar elevs-
kap.82 Den disciplinering som förekommer framställs som underkommunice-
rad83 och den elevsocialisation som påvisas innebär en komplex normalise-
ringsprocess där normen är en underordnad elev som är självkritisk, men 
samtidigt positiv och empatisk. Genom ”vänlig maktutövning” styrs eleven 
till att ”bli sig själv” i uttryck och handling, en styrning som ofta sker i form 
av omsorg om elevens känsloliv och utveckling.84 
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I Katarina Norbergs avhandlingsstudie framkommer det problematiska med 
att värdegrunden, som den formulerats i läroplanen, inte finns med på ett 
medvetet plan i vardagens praktik hos pedagoger.85 De medverkande peda-
gogernas handlingar föreföll ofta vara oreflekterade och grundade i individu-
ella värderingar.86 Norberg lyfter fram det deliberativa samtalet som en väg 
att synliggöra dessa dolda värden i pedagogernas praktik.87 Det deliberativa 
samtalet och förhållningssättet som en effektiv väg att lära moral eller bli 
mer moralisk har emellertid problematiserats utifrån andra värdegrundstudi-
er.88 I en samtalsanalytisk studie ifrågasätter Michael Tholander det delibera-
tiva samtalet som ”värdegrundearbetets kärna” och menar att den moraliska 
socialisation som ständigt pågår i den vardagliga interaktionen har ett större 
inflytande över den moraliska fostran än såväl deliberativa samtal som mora-
liskt inriktade interventionsprogram. Studien fokuserar den moraliska fostran 
som pågår mellan elever genom detaljstudier av deras interaktion med fokus 
på retande och skvallrande.89 Utifrån Tholanders socialkonstruktionistiska 
utgångspunkt ses inte moralen som en essentiell egenskap, som något ”man 
har”, utan istället som något ”man gör”. Den moral som gradvis tillägnas 
genom handlingar och i det som sker mellan människor framstår som inter-
individuell och situerad och inte enbart som en individuell linjär progression 
eller mognad.  

Utifrån ett makt- men även ur ett könsperspektiv har Maria Wester stude-
rat uppförandenormer i retorik och praktik i tre klassrumskulturer.90 Både 
lärare och elever i studien efterfrågade ordning och tydliga regler som efter-
levs, men samtidigt uppstod en diskrepans mellan retorik och praktik när 
ordningen inte upprätthölls.91 

Värdegrundarbete med fokus på regler 
Att mycket av det värdepedagogiska arbetet sker spontant och utan reflek-
tion samt att det till stor del handlar om att förmedla regler till eleverna be-
handlas också i Robert Thornbergs avhandlingsstudie.92 Den vardagliga in-
teraktionen mellan elever och lärare har studerats utifrån ett socialkonstruk-
tionistiskt perspektiv med fokus på det explicita och implicita regelarbete 
som pågår. Reglerna fyller en tvåfaldig uppgift, de skapar ordning samtidigt 
som de fostrar. Både lärare och elever menar att de relationella reglerna, dvs. 
regler kring hur man uppträder och beter sig mot andra, är de viktigaste.93 

Dikotomier som framträder under analysen av regelarbetet är dimensionerna 
distans – närhet, planerat – oplanerat, reflekterat – oreflekterat, och studiens 
resultat tyder på att lärarnas värdegrundsarbete till stor del är oplanerat och 
oreflekterat.94  

I en senare studie undersöks lärares regler och deras förväntningar på ele-
vers önskvärda beteenden.95 Marcus Samuelsson har ur ett socialpsykolo-
giskt perspektiv studerat hur lärare hanterar och korrigerar störande elever, 
där skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares uppmärksamhet och 
korrigeringar av pojkar och flickor granskats närmare. Lärarnas uppmärk-
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samhet mot störande beteende indelas i fyra kategorier: mot störande aktivi-
tet (främst i form av elevernas otillåtna prat), störande artefakt, störande 
egenhet samt störande oordning.96 Studien visar att lärarnas åtgärder är an-
tingen icke-verbala eller verbala, där den vanligaste formen av korrigering är 
uppmaningar.97 Lärarna i studien tillrättavisade oftare elever av det egna 
könet och att pojkarna korrigerades generellt i mycket högre grad än flickor-
na.98 

Interaktionen mellan lärare och elever 
Samspelet mellan lärare och elever i skolans vardag står i fokus i Barbro 
Johanssons och Eva Johanssons studie ”Etiska möten i skolan”. Den tvärve-
tenskapliga studien påvisar att elevernas etiska erfarenheter ofta står i kon-
trast till lärarnas intentioner.99 Moraliska dilemman som uppstår i skolans 
verksamhet är många och även här framkommer att en medvetenhet från 
lärarnas sida ibland saknas kring den etik som kommer till uttryck och för-
medlas.100 Det etiska mötet framhålls som en potential för upptäckter av 
etiska värden för såväl elever som lärare. Mötet behöver inte vara formalise-
rat utan kan handla om att fånga och utveckla en situation i stunden. Det 
bygger inte heller på att alltid komma överens eller att uppnå konsensus, 
även situationer som innehåller konflikter eller kränkningar kan utvecklas 
vidare till möten och öppna för nya perspektiv. Just en öppenhet inför andras 
perspektiv, för skilda tolkningar och deras bakomliggande värden framstår 
som grundläggande vid utvecklandet av möten med etiska dimensioner.101  

Även i Gunnel Colneruds studie med fokus på rättvisa som ett demokra-
tiskt värde i samhällets medborgarfostran, där lärares syn på sin uppfostrans-
roll och deras dilemman i rättvisefrågor undersökts, framkommer att det trots 
lärarnas intentioner att agera rättvist finns en diskrepans i hur eleverna sedan 
upplever rättvisan i praktiken.102 Genomskinlighet, som en förutsättning för 
tillit, efterlyses i lärarnas rättviseprinciper.103 

Lärares och elevers erfarenheter av skolan som etisk praktik samt deras 
gemensamma arbete med att skapa ett positivt klimat i skolan har undersökts 
av Ulrika Bergmark.104 Utifrån grundantagandet att ett etiskt förhållningssätt 
kan förbättra kvaliteten i lärandet och skapa en etisk lärandemiljö påvisas 
betydelsen av en etisk medvetenhet, skapandet av etiska relationer samt vik-
ten av att uppmuntra till etiska handlingar.  

I en interaktionsstudie kring mångkulturalitet och jämställdhet har Ann-
Carita Evaldsson undersökt samspelet i vardagen med fokus på hur pedago-
ger och barn upprätthåller ordningen i övergången förskola – skola.105 Ut-
ifrån ett etnometodologiskt och samtalsanalytiskt perspektiv detaljstuderas 
hur yngre skolbarns sociala identiteter uttrycks och förhandlas i det dagliga 
samspelet i barngruppen samt i mötet med pedagogerna. Analysen visar att 
läraren använder ett flertal metoder (offentliga tillrättavisningar, skuldbe-
läggande, förtäckta hot, namngivande, blickar, tystnad, etc.) för att upprätt-
hålla ordningen i klassrummet. Utpekande av vissa pojkars normbrytande 
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beteende är direkt kopplat till den rådande ordningen i klassrummet. ”Ge-
nom tillrättavisningens offentliga karaktär blir alla eleverna medvetna om de 
beteenden som förväntas av dem i klassrummet. Klassrummet framstår på så 
vis inte bara som ett rum för lärande utan också som ett rum där en viss ord-
ning för samvaron upprätthålls.”106  

Lärares strategier och förhållningssätt  
Lärares perspektiv, strategier och förhållningssätt kopplat till etiska frågor 
har under senare år behandlats i ett flertal avhandlingar.107 Den sociala di-
mensionen av lärares fostrans- och omsorgsarbete under 1900-talet som både 
evig och föränderlig lyfts fram i Joakim Landahls avhandlingsstudie. Be-
greppen ”omsorg” och ”fostran” ändrar karaktär, synen på skolbarnet och 
läraryrket förändras över tid.108 Även förskolans och skolans didaktiska möj-
ligheter att fungera som en demokratisk mötesplats i dagens samhälle har 
studerats av Susanne Linnér.109 Här belyses särskilt de villkor som möjliggör 
respektive motverkar barns lärande av moral i förskola och skola utifrån ett 
socialfilosofiskt perspektiv. I de olika kontexterna visas hur värdegrundsdis-
kurser med skilda inriktningar: den effektivitets-, den omsorgs-, den norma-
tivt traditions-, den individualistiskt, samt den kommunikativt inriktade me-
dierar olika värden vilket i förlängningen antas påverka elevernas möjlighe-
ter till moraliska och demokratiska erfarenheter.110 

Genom att följa lärare i deras samtal kring etiska spörsmål i läraryrket har 
Sara Irisdotter studerat hur läraridentiten konstrueras i ett spänningsfält mel-
lan tre diskursiva krafter: lärartraditionen, demokratiuppdraget samt mark-
nadskrafterna.111 Även i Agneta Knutas studie är lärares samtal kring mora-
liskt orienterade frågor i centrum. Här fokuseras spänningen mellan den 
övergripande styrningen och lärarnas egna moraliska ställningstaganden.112 

Med det etiska mötet i fokus 
Lärares förhållningssätt ur ett relationellt perspektiv med etiska förtecken har 
behandlats närmare i två avhandlingar. Med utgångspunkt främst från Bu-
bers dialogfilosofi har Lotta Jons formulerat en filosofisk konstruktion av en 
pedagogisk hållning som bygger på till-tal och an-svar.113 Här återfinns en 
uttalad vilja att vara normativ utan att referera till pedagogiska läror eller 
recept som talar om hur en pedagog bör handla. Istället förespråkas en peda-
gogisk ledstjärna, som normerar vem pedagogen bör vara.114 Genom att följa 
sin pedagogiska ledstjärna och därmed hörsamma, ansvara för och tilltala sin 
elev, anses läraren kunna axla sitt moraliska ansvar.115  

Med syftet att vinna ny kunskap kring den etiska dimensionen av lärares 
arbete med utgångspunkt från Levinas tankar om det etiska mötet har Anders 
Holmgren studerat den etiska relationen mellan lärare och elev närmare.116 
Ett relationsetiskt perspektiv, i form av ett tolkningsverktyg tänkt att använ-
das för reflektion och tolkning i klassrumsarbetet, har utvecklats utifrån stu-
diens resultat.117  
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Genom att ta del av och analysera ungdomars berättelser har Silvia Edling 
undersökt hur ungdomar beskriver sina moraliska ideal, sitt ansvar och sin 
förståelse till demokrati relaterat till andras livsförhållanden. Berättelserna 
diskuteras i förhållande till ett utbildningsinnehåll med syfte att motverka 
våld, där tonvikten ofta läggs på en förmedling och förankring av värde-
grunden. En diskrepans mellan ungdomarnas förståelse av demokrati och 
deras sätt att i realiteten svara an till andra människor framkommer.118 

Etik och moral – yngre barn i tidigare forskning 
Svensk forskning med direkt fokus på yngre barns etik och moral är inte 
omfattande, medan internationell forskning inom området däremot står att 
finna i större omfattning.119 I de studier som genomförts har barns moraliska 
meningsskapande framförallt studerats ur olika perspektiv och vid en grov 
indelning kan dessa perspektiv definieras som antingen essentiella och uni-
versella eller relationella och situerade.120 

Hur fostran i förskolan kan ta sig uttryck i vardagshandlingar mellan lära-
re och barn har utifrån en tolkande kritisk ansats granskats av Anette Emil-
son. Värden, som delaktighet och inflytande, har studerats närmare och fost-
raren som subjekt problematiserats.121 Hur demokratiska värden, såsom an-
svar, omsorg och respekt, gestaltas i förskolan främst ur ett barnperspektiv 
har även studerats av Rauni Karlsson.122 Institutionens växelverkan mellan 
struktur/agens och de demokratiska värden som barnen ger uttryck för lyfts 
fram.123 

Inom svensk forskning kring förskolebarns etik och moral är Eva Johans-
sons studier viktiga bidrag. I sin avhandling undersöker Johansson små barns 
etik med syftet att söka kunskap om hur ett- till treåriga barn i förskolan 
förhåller sig till varandra i etiskt avseende utifrån ett fenomenologiskt livs-
världsperspektiv.124 Resultaten pekar på att även riktigt små barn upplever 
och gestaltar etiska värden och normer samt överväger sina handlingar.125 
Barnen i studien försvarar egna och andras rättigheter och värnar om andras 
väl. Johansson påtalar att barnens etik utvecklas till följd av deras levda erfa-
renheter som hämtas bl.a. från förskolans vardag. I en uppföljande studie 
undersöker Johansson frågan vidare i en syskongrupp med tre- till sexåriga 
barn.126 Denna studie belyser förskolan som en mötesplats för etiska värden 
och normer med fokus på barnens etiska samspel och överenskommelser. 
Undersökningen inrymmer även ett genusperspektiv och resultaten påvisar 
att barnen värnar om samma etiska värden oavsett kön, däremot pekar studi-
en mot att förväntningar av genus kan vara en av flera aspekter av betydelse 
i analyserna av barnens etik.127 Barnen förhandlar i lek och samspel om hur 
rättigheter ska fördelas och hur man bör behandla varandra. Etiska värdena, 
som rättvisa, rättigheter och andras väl, framstår även i denna åldersgrupp 
som viktiga i barnens förhandlingar och överenskommelser. Även att följa 
konventioner i förskolan visar sig ha en etisk dimension för barnen.128   
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Johansson har i ytterligare en studie undersökt förskollärares strategier och 
förhållningssätt i relation till yngre barns moraliska handlingar.129 Resultaten 
visar att pedagogerna relaterar moralen till barnens kognitiva och känslo-
mässiga förmåga, såsom empatikänsla, skuld och skam, liksom till deras 
förmåga att förstå andras perspektiv. Barnen förväntas förhandla, kompro-
missa och vänta på sin tur och Johansson utröner flera strategier hos pedago-
gerna i relation till barnens handlingar.130 Att hjälpa barn att förstå andra, 
som exempelvis gottgörelse och att dela med sig, är exempel på sådana stra-
tegier som pedagogerna har för att lära barnen att undvika moraliska konflik-
ter eller för att sätta gränser för onda handlingar. Men även olika former av 
sanktioner och skuldbeläggning är strategier som framkommer i undersök-
ningens observationer. Johansson ifrågasätter om fördömandet och exklude-
ringen, som pedagogerna ibland använder sig av när barnen har överträtt en 
norm eller regel, är ett fruktbart sätt att synliggöra vikten av andras välbefin-
nande.131 

Sammanfattande reflektioner 
Min forskningsresa har inte varit spikrak utan har gått från moralteori grun-
dad i ett stadietänkande, över omsorgsetik, pedagogiska värdegrundsfrågor 
och har efter hand mer inriktas mot en mer kontextbunden och relationell 
syn på etik. Det har varit intressant och viktigt att upptäcka att teoribildning i 
sig inte heller är en linjär utveckling. Redan Piaget har som nämnts talat om 
moralen som till viss del kontextbunden och beroende av samspel för att 
utvecklas. Dock var hans utgångspunkt en essentiell syn på människan, där 
den moraliska och intellektuella utvecklingen sågs som tätt förbundna. En 
idé om moral och etik som en mognadsutveckling med det medvetna tän-
kandets logik som drivkraft fann jag vara central i såväl Piagets som Kohl-
bergs tänkande. Utan ett direkt ifrågasättande av stadietänkandet innebar 
Gilligans idé om flera moraliska röster en hård kritik och en radikal omstruk-
turering av det vid den tiden rådande moralteoretiska tänkandet. Hennes 
moralteoretiska vision hade andra grundvalar än principer som utgick från 
autonomi, rättvisa och universalism. Kritiken och tillägget till Piagets och 
Kohlbergs teorier kring barns och ungdomars moralutveckling vidgade det 
snävt maskulina perspektivet med västerländska förtecken till att även om-
fatta begrepp som samhörighet, ansvar och omsorg.  

Genom att följa den moralteoretiska utvecklingen, med rötter i det kants-
ka tänkandet grundat i autonomi och universalism samt i västerländsk huma-
nism, har jag fått en bakgrund till den utveckling som föregick Gilligans och 
den feministiska rörelsens reaktioner. Reaktioner som bl. a. utmynnade i en 
hetsig debatt kring mäns och kvinnors skilda moraliska erfarenheter samt i 
omsorgsetikens framväxt där andra etiska värden som omsorg och ansvar 
fokuserades kom de etiska frågorna att vidgas. De etiska relationerna betrak-



 37 

tades inte längre som avgränsade till en intim krets utan sågs i ett globalt 
perspektiv och kom att omfatta även djur, natur och miljö. Denna vidgning 
av etiska värden och perspektiv har jag tagit fasta på. För mig har det också 
tydligt framgått att en etik grundad i autonomi och universella rättviseprinci-
per, med stark koppling till en kognitiv utveckling och ett stadietänkande, 
inte är det jag söker då min framväxande intention mer och mer kommit att 
innebära en undersökning av den etik som gestaltas i förskoleklassernas var-
dag utifrån en relationell och kontextbunden utgångspunkt.  

I min genomgång av den svenska värdegrundsforskningen, från mitten på 
1990-talet och fram till idag, har jag i huvudsak funnit en kvalitativ forsk-
ning där just konkretiseringen av värdegrunden stått i fokus. Forskningen har 
belyst förskolans och skolans vardag som moraliska arenor kring teman som 
normalisering, makt, kön, regelarbete, interaktion kring värden, lärares stra-
tegier och förhållningssätt, etc. Perspektiven har skiftat mellan att skildra 
elever, pedagoger eller interaktionen dem emellan. En diskrepans mellan 
pedagogers intentioner och barns/elevers erfarenheter av värdegrundsarbetet 
framkommer i flera av studierna. I föreliggande avhandling har jag valt att 
följa barnens vardagliga liv med föresatsen att försöka utforska deras etiska 
rum och de möten som sker där. Då den omgivande kontexten efterhand 
blivit allt viktigare har jag också försökt att få fatt i de villkor som möjliggör 
för dessa rum att uppstå och möten att komma till stånd.  

Under mitt avhandlingsarbete har jag också varit tvungen att göra av-
gränsningar. Jag har t.ex. valt att inte koppla min forskningsfråga till ett ge-
nusperspektiv trots att etik och moral sedan länge diskuterats utifrån könade 
premisser. Jag har funnit att Kohlbergs och Gilligans segslitna diskussion 
kring pojkars/mäns och flickors/kvinnors skilda moraliska erfarenheter och 
utveckling till en början verkade som en vidgning av frågan men senare kom 
att gå mot en polarisering kring moraliska skillnader mellan könen.  

Inte heller har jag valt att fördjupa mig i frågor kring etnicitet och etik, 
trots att området är intressant och viktigt. Jag väljer att istället utgå från be-
greppet olikhet som innehållande många olika typer av olikheter (kön, klass, 
etnicitet, ålder, etc.) och inte särskilja dessa som övergripande kategorier.  

I nästa avsnitt närmar jag mig en mer kontextbunden syn på etik genom 
en fördjupning i en etik som utgår från mötet med den Andre, främst utifrån 
Levinas alteritetsetik. Denna etik tar sin utgångspunkt i skillnad, den Andres 
annanhet är ett centralt begrepp som i sig utgör en förutsättning för det etiska 
mötet. Jag kommer även att presentera forskare inom pedagogik och didaktik 
som bl.a. utgått från dessa idéer i sin forskning. Detta för att exemplifiera 
hur det glapp som ibland uppkommer när man utgår från teorier och idéer 
med filosofisk grund kan överbryggas.     
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Etik i mötet                                                            

De etiska frågorna har genom historien varit många: Föds människan god? 
Eller ond? Är etik en mognadsfråga? Kan man lära sig etik? Bygger etik på 
kunskap? Är vi våra egna moraliska agenter? Dessa frågor och försök till 
svar innebär att det finns en mängd definitioner vilket gör det svårt, närapå 
omöjligt att ge en otvetydig definition av etikbegreppet då etik kopplas till 
skilda speciella filosofiska riktningar och teoretiska perspektiv.132 Detta ger 
givetvis också en mängd olika sätt att närma sig och förstå begreppets inne-
börd: ”Ethics is a very practical matter.”133 Men samtidigt: ”'Ethics' is not 
only a praxis, but also a principle […]”; etik ses ofta som situerad och efter-
frågas ofta vid lokala och plötsliga kriser.134 

När etik diskuteras i utbildningssammanhang framträder två riktningar 
tydligt: dels etik som principer, där utbildningen blir instrumentet, dels etik 
som en filosofisk riktning, där utbildningsfrågor lyfts till ett filosofiskt-
teoretiskt plan.135 Utöver att definiera etik i utbildning som ett kunskapsori-
enterat eller ett filosofiskt problem går det även att närma sig frågan genom 
att: ”[…] undersöka de betingelser som överhuvudtaget möjliggör ett etiskt 
engagemang för det främmande.”136 En sådan undersökning gör en proble-
matisering av etik möjlig utifrån en relationell utgångspunkt. De etiska vill-
koren kan då sökas i mötet mellan människor, där begrepp som ansvar, öp-
penhet och mottaglighet ringar in vad ett etiskt möte kan innebära i en ut-
bildningspraktik. Det sistnämnda är det tänkande kring etik och utbildning 
jag valt som utgångspunkt för mitt avhandlingsarbete och den innebörd jag 
lägger i etikbegreppet.  

Tre filosofiska tänkare som särskilt lyft fram det etiska mötet är den israe-
liske religionsfilosofen Martin Buber (1878–1965), den ryske litteraturfors-
karen Mikhail Bakhtin (1895–1975) samt den fransk-judiske filosofen Em-
manuel Levinas (1906–1995). Gemensamt har de en tvivlande inställning till 
heltäckande teorier och universella sanningar när det gäller etik och moral. 
Utgångspunkten för deras tankar finns istället i en etik förbunden med 
kroppslighet där det etiska mötet mellan människor uppstår mitt i det vardag-
liga livet och där olikhet och annanhet ses som en viktig aspekt i relationen 
mellan subjektet och den andre.137 I mitt avhandlingsarbete har jag valt att 
främst fördjupa mig i Levinas tankar kring det etiska mötet då jag funnit 
hans obevekliga utgångspunkt, etiken som grundval för vårt vetande, så ut-
manande. Först av allt – etiken. I detta kapitel lyfts således frågan om en etik 
utan universella principer, en moral utan moralkodex, samt Levinas tänkande 
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kring det etiska mötet med den Andre fram. Avslutningsvis behandlas det 
etiska mötet kopplat till en pedagogisk praktik.   

Mot en moral utan moralkodex 
Att följa etiska principer eller sociala konventioner kan möjligen vara be-
kvämt då varken ett eget engagemang eller reflektion är nödvändigt eller 
önskvärt. Genom mer eller mindre exakta anvisningar riskerar det moraliska 
uppträdandet dock att bli instrumentaliserat och ytligt, istället för att sträva 
mot omtanke och samhörighet. Knud Løgstrup (1905–1981) dansk teolog, 
och religionsfilosof, lyfter fram det etiska kravet, ett krav som är outtalat och 
därför radikalt.138 Den enskilde måste i varje situation själv avgöra hur 
han/hon kan vara inblandad i och visa omsorg för den andres liv. Att osjäl-
viskt ta vara på den andres liv på bästa sätt behöver inte betyda ett automa-
tiskt uppfyllande av den andres förväntningar och önskningar. Det etiska 
kravet handlar inte om att bli den andres verktyg. Løgstrup betonar att det är 
en fråga om kärlek, inte eftergivenhet, och att konflikten hela tiden finns där 
som en risk och samtidigt en möjlighet.139  

De moraliska frågorna behöver en uppdatering, skriver Zygmunt Bauman 
(1925–), polsk sociolog och professor, och dekonstruerar den moderna synen 
på etik och moral, med rötter i modernism och västerländsk humanism, ut-
ifrån ett postmodernt perspektiv. Bauman reflekterar över det etis-
ka/moraliska tillståndet och diskuterar innebörden av begreppen etik och 
moral på nytt.140 En universell moral och etik ses som en omöjlighet.141 Men 
det postmoderna perspektivet överger därmed inte de moraliska frågorna 
utan ifrågasätter snarare modernismens sätt att angripa moraliska problem.142 

Till skillnad från sociala normer och etiska principer är det mänskliga livet 
många gånger trassligt och mångtydigt vilket gör moraliska ställningstagan-
den och beslut motstridiga och ambivalenta.143 Baumans studie av den mo-
derna och postmoderna etiken pekar mot framväxandet av en moral utan 
moralkodex; en moral som ger utrymme för ambivalens, oförutsägbarhet och 
icke-rationalitet. 

Baumans antagande blir följaktligen att människor är moraliskt ambiva-
lenta. De är vare sig fundamentalt onda eller goda och ambivalensen blir en 
central aspekt i det ursprungliga mänskliga mötet. De flesta moraliska val 
står mellan motstridiga impulser och är sällan otvetydigt goda. Moralen kan 
beskrivas som aporetisk, där valen innehåller förbryllande motsägelser som 
inte kan övervinnas, självmotsägelser som leder till en olöslig konflikt. En 
entydig moralisk situation är följaktligen utopisk och ett moraliskt subjekt 
känns snarare igen utifrån sitt tvivel.144 Därav kan inte ett moraliskt uppträ-
dande garanteras ”[…] varken genom bättre utformade miljöer eller genom 
mer utvecklade motiv för mänskligt handlande”.145 Moraliska fenomen är 
heller inte regelbundna och förutsägbara utan snarare icke-rationella och kan 
därför inte kontrolleras genom regler. Bauman opponerar sig mot en kon-
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traktsetik och menar att moral inte kan beskrivas kontraktmässigt. Han riktar 
även invändningar mot en konsekvensetik då det inte går att göra beräkning-
ar i fråga om det moraliska handlandet och moralen inte heller är universell. 
Bauman menar att moral saknar syfte och ömsesidighet.146 

En postmodern etik kan således inte utgå från en moralkodex eller vila på 
etiska principer fastslagna på förhand. Istället är utgångspunkten att det mo-
raliska ansvaret uppstår i mötet med den Andre snarare än genom omgiv-
ningens och samhällets påbud. Genom mötet konstitueras det moraliska sub-
jektet och mötet innebär att ”vara för den Andre innan man kan vara med 
den Andre”.147 

Det etiska mötet 
Etik – den första filosofin 
Etiken är den första filosofin, inget kommer före eller står över etiken, häv-
dar den fransk-judiske filosofen Emmanuel Levinas (1906–1995).148 Etiken 
utgör således grunden för vårt vetande, inte ett tillägg, och bygger på en 
ickekognitiv erfarenhet som föregår och överskrider vårt medvetna tänkande. 
Den etiska relationen bygger följaktligen inte på tänkandet eller en uppnådd 
medvetenhet utan snarare på en mottaglighet: ”The ethical relation takes 
place at the level of sensibility, not at the level of consciousness. The Levi-
nasian ethical subject is a sensible subject, not a conscious subject.”149 I den 
etiska vändning som Levinas gör föregår följaktligen etiken ontologin (frå-
gan om varandet) och epistemologin (kunskapsfrågan) och utmanar därmed 
det västerländska universella tänkandets och den klassiska filosofins grund-
valar.150  

Etiken uppstår i mötet med en annan människa, i mötet med den Andre, 
den absolute Andre [l’absolument Autre]. Subjektet blir till i och genom den 
Andres närvaro och etiken ses som implicit närvarande i alla mänskliga rela-
tioner.151 Levinas lyfter fram relationen till den Andre och framhåller särskilt 
skillnaden mellan subjektet och den Andre – den Andres annanhet. Genom 
att vara en annan, en som är olik, menar Levinas att den Andre inte kan re-
duceras till mig, till min ägodel eller mina tankar: “The strangeness of the 
Other, his irreducibility to the I, to my thoughts and my possessions, is pre-
cisely accomplished as a calling into question of my spontaneity, as eth-
ics”.152 Den Andre är således det subjektet inte är.153  

I mötet med den Andre är det inte förståelse eller kunskap som eftersträ-
vas, istället utgör den Andres olikhet/alteritet själva grunden för mötet. För-
utsättningen för ett etiskt möte är således en öppenhet för den Andres oänd-
liga annanhet. Detta sätt att vara-för den Andre innebär dock inte att vardag-
liga erfarenheter, känslor och förståelse för den Andre, eller för de andra, är 
oviktiga. Inte heller bygger det på kategoriseringen av den Andre som ”den 
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andre” utifrån dikotomin ”vi – de”.154 Enligt Levinas förutsätter en etisk 
dimension i mötet istället alltid en radikal åtskillnad, att den Andres olikhet 
och singularitet upprätthålls och värnas.155  

Den Andres ansikte kallar 
Relationen med den Andre går bortom respekt och medkänsla för den Andre. 
Levinas menar att idén om oändligheten konkretiseras i uppenbarelsen av 
den Andres ansikte [le visage].156 Den Andre vänder sitt ansikte mot mig 
men är likväl helt främmande, alltid absolut ny, och kan därför inte kategori-
seras eller förutsägas. Levinas menar att mötet med den Andres ansikte är 
etik. Det är ett omedelbart och dubbeltydigt möte där den Andres ansikte 
appellerar till mig. Blicken bjuder in till ett möte, samtidigt som ansiktet 
uttrycker det femte budordet i dekalogen, det bud som Levinas sätter främst: 
”Du skall icke dräpa!”.157 Mötet är avskalat och innehåller en spänning mel-
lan våld och icke-våld: ”Ansiktet är utsatt, hotat, som om det inbjöd till 
våldshandlingar; samtidigt är det ansiktet, som förbjuder oss att döda.”158 
Levinas beskriver en den Andre som en auktoritet som utan att kräva lydnad 
kallar till ett möte.159  

Ansiktet uttrycker ett etiskt språk som föregår all annan kommunikation. 
Uppenbarelsen av den Andres ansikte uttrycker försvarslöshet och sårbarhet. 
”The face is a living presence; it is expression. […] The face speaks”.160 
Ansiktet är mening i förhållande till sig själv, utan kontext eller refer-
ens:”The face has turned to me – and this is its very nudity. It is by itself and 
not by reference to a system”.161 Ansiktets uttryck, naket och utan skydd, gör 
mig ansvarig och motsätter sig min makt, vilket dock inte innebär att jag är 
direkt underlydande i förhållande till den Andre, att den Andre har en uttalad 
makt över mig. Om en sådan makt skulle existera, om den Andre hade makt 
över mig […] ”skulle det inte längre vara ett ansikte, utan ett ontologiskt 
vara, motståndets och kraftmätningens järnhårda verklighet”.162 Den Andre 
skulle inte längre vara den Andre för mig. 

Det etiska mötet bygger på välkomnande, gästfrihet och ansvar 
Det etiska mötet förutsätter således en gest av öppenhet, välkomnande och 
gästfrihet. Och ansvar. I sitt begravningstal till Levinas lyfter Derrida fram 
det villkorslösa, bejakande ansvarsbegreppet i förgrunden:  

[...] all the great themes to which the thought of Emmanuel Levinas has 
awakened us, that of responsibility first of all, but of an 'unlimited' responsi-
bility that exceeds and precedes my freedom, that of an 'unconditional yes' 
[...]. (Derrida, 1999, 3)  

Detta ja, ett oändligt och absolut ansvar för den Andre, är i Levinas mening 
både grundläggande och sammanbindande. Ett ovillkorligt ansvar som förut-
sätter ett ansvarstagande för det egna ansvaret och i förlängningen också ett 
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ansvar för den Andres ansvar.163 Vilket får till följd att även frihetsbegreppet 
blir förbundet med den Andre istället för att kopplas till autonomi, individua-
lism och valfrihet. Härigenom lyfter Levinas fram en frihet som bygger på 
beroende snarare än på oberoende, vilket ger begreppet en helt annan inne-
börd än den gängse västerländska definitionen av frihet med rötter i libera-
lismen.164 

Möten mellan människor, mellan subjekt, skiljer sig tydligt från möten 
mellan människa och ting, mellan subjekt och objekt. Relationen mellan 
mänskliga subjekt har alltid en etisk potential enligt Levinas. Utgångspunk-
ten för det etiska mötet är relationell, men relationen behöver för den skull 
vara varken intim eller harmonisk:  

It is a dissociating relation that can leave room for the radical otherness and 
singularity of the Other […]. It is a relation characterised by uncertainty, dis-
sensus, dissymmetry, ambiguities, interruptions […]. (Dahlberg & Moss, 
2005, 81) 

Levinas är inte ute efter att tala om vad som är rätt eller fel. Inte heller är det 
frågan om att haka tag i den Andre genom sympati eller empati eller att re-
ducera den Andre till den Samme.165 Genom att öppna sig för den Andres 
annanhet, för oändligheten, undviks totaliteten (subjektets egna och den om-
givande).  

Levinas skiljer sig från andra etikfilosofer, exempelvis Buber, som också 
lyft fram det etiska mötet då Levinas etik inte bygger på ömsesidighet.166 
Subjektet är enligt Levinas ansvarigt för den Andre utan att kunna förvänta 
sig något tillbaka.  

[…] den intersubjektiva relationen är en icke-symmetrisk relation. I den be-
märkelsen är jag ansvarig för den andre utan att förvänta mig ömsesidighet, 
om det så skulle kosta mig livet. Ömsesidighet är hans sak. […] Jag har alltid 
ett större ansvar än alla andra (Levinas, 1982/1990, 114–115, kursivering i 
orginaltext). 

Relationen till den Andre är således asymmetrisk, den Andre förpliktigar och 
dömer subjektet på samma gång som han/hon är den högste och subjektet är 
den underordnade som ska svara när den Andre kallar.167 Den asymmetriska 
relationen och det utvidgade ansvaret förutsätter den öppenhet som finns i 
Levinas framskrivning av begreppen välkomnande och gästfrihet. Välkom-
nandet innebär att besvara den Andres kallelse.168 Välkomnandet blir, liksom 
mötet med den Andres ansikte, en del av ett första ordlöst språk, en form av 
passiv rörelse som möjliggör en kommunikation med den Andre.169 Väl-
komnandet förutsätter en genomgripande gästfrihet då den inte endast inne-
bär en etisk dimension i Levinas formuleringar. Gästfrihet är etiken själv, 
den utgör dess helhet och principer.170 Det är en villkorslös gästfrihet som 
utan att förvänta sig något i gengäld välkomnar även en oväntad gäst.171 En 
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gästfrihet som utan förbehåll undviker att kategorisera och integrera den 
Andre.172 Välkomnandet och gästfriheten kan även knytas till vad ett lärande 
kan innebära: 

The idea of welcome, then, whether accompanied by terms such as activity, 
passivity, giving, receiving, hospitality, or generosity, is primarily concerned 
with one thing: the asymmetrical separation of self and Other. It is an orienta-
tion to the Other which affirms her independence, her height, her foreignness. 
And whether or not one wishes to name this relation as something that ema-
nates from femininity, the point remains that in Totality and Infinity, wel-
come is concerned first and foremost with affirming such inequality. Wel-
come, as a greeting of the Other as master, signals most directly that ethical 
response does not derive from what one has learned, but rather that such re-
sponse means “to be taught.” The idea of welcome as learning translates into 
a theory of learning whereby learning means “to learn separation”. (Todd, 
2008b, 180, kursivering i originaltext) 

Sägandet och det redan sagda 
Den etiska relationen synes rymma en paradox då den bygger på separation 
och åtskillnad synkront med välkomnande och gästfrihet. Att möta den And-
re utan att reducera honom/henne till mig, till den Samme [le Même] innebär 
en öppenhet och samtidigt en distansering till den Andre och dennes olikhet. 
Hur är det då möjligt att närma sig den Andre och samtidigt lämna 
hans/hennes annanhet ifred? Levinas menar att det är via språket, där språket 
inte endast är reducerat till det verbala språket utan även inbegriper kropps-
språk, ansiktsuttryck och blickar, som den radikala åtskillnaden mellan sub-
jektet och den Andre överskrids.173 Levinas lyfter fram två aspekter av språ-
ket: det (redan) sagda [le dit] och sägandet [le dire].174 Det redan sagda står 
för det innehåll som vi avsiktligt kommunicerar, medan det mer svårfångade 
sägandet representerar det som inte kan definieras i det redan sagda. Sägan-
det rymmer närmandet och närheten mellan subjektet och den Andre,175 det 
föregår alltid och sträcker sig bortom det redan sagda. Vore det möjligt att 
inringa sägandet, skulle det vara genom formuleringen ”Here I am”.176  

Samtidigt som sägandet och det redan sagda står för olika dimensioner av 
språket är de varandras förutsättningar. Levinas försöker dekonstruera sä-
gandet – det redan sagda och samtidigt överskrida dikotomin. Sägandet, 
alltid i relation till och samtidigt med egen avskild mening i förhållande till 
det som kommuniceras i det redan sagda, undflyr dock det fattbara och ingen 
underordning sker.177 Levinas lägger stor vikt vid sägandet och framhåller att 
innebörden är ett riktat tilltal som uppstår endast i den Andres närhet och i 
det oändliga ansvaret för den Andre.178 Den Andres uttryck/uppenbarelse i 
sägandet utgör kärnan i Levinas etiska relation.179 Utifrån etiken som den 
första filosofin, skulle sägandet kunna beskrivas som etiskt och det redan 
sagda som ontologiskt.180  
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Närheten i sägandet, som Levinas benämner proximiteten, utgör sägandets 
innebörd.181 En närhet som rymmer ansvaret för den Andre: ”Proximity is 
quite distinct from every other relationship, and has to be conceived as a 
responsibility for the other; it might be called humanity, or subjectivity, or 
self.”182 Proximiteten möjliggör också ett lyssnande, ett lyssnande bortom de 
uttalade orden och det fattbara. Sägandet och lyssnandet kan ses tätt för-
bundna. Sägandet kan liknas vid ett ”fördjupat lyssnande”, ett välkomnande, 
ett närmande – ett tillmötesgående: ”Även om det i förstone kan verka para-
doxalt blir lyssnandet ett slags sägande.”183  

I sina försök att utmana den västerländska filosofin och humanismen, där 
människan blir autonom genom sitt tänkande och sin medvetenhet, ifrågasät-
ter Levinas också idén om det tänkande subjektet som den självklara medel-
punkten.184 Han bestrider att subjektet och medvetandet är likvärdiga be-
grepp. Levinas menar istället att subjektet konstitueras i mötet med den And-
re och är därmed från början i allra högsta grad beroende av sina relatio-
ner.185 Subjektiviteten försvaras, inte som en rent egoistisk protest mot ett 
totalitetstänkande utan snarare som ett välkomnande av den Andre som gäst-
frihet fulländad i idén om oändligheten.  

Att lära – att ta emot mer än vad jag kan omfatta 
För Levinas är mötet med den Andres ansikte förbundet med idén om oänd-
ligheten, men en förbindelse mellan det etiska mötet och undervisning kan 
också utläsas: 

To approach the Other in conversation is to welcome his expression, in which 
at each instant he overflows the idea a thought would carry away from it. It is 
therefore to receive from the Other beyond the capacity of the I, which means 
exactly: to have the idea of infinity. But this also means: to be taught. The re-
lation with the Other, or Conversation, is a non-allergic relation, an ethical re-
lation; but inasmuch as it is welcomed this conversation is a teaching [ensei-
gnement]. Teaching is not reducible to maieutics; it comes from the exterior 
and brings me more than I contain. (Levinas, 1961/2005, 51) 

Enligt Levinas kan undervisningen inte reduceras till en förlossning av något 
som redan finns i människan.186 Det handlar istället om att ett möte som 
överväldigar kommer till stånd. Mötet med den Andres ansikte ger en me-
ning som föregår det egna meningsskapandet, oberoende av initiativ eller 
makt.187 Det innebär att vi lär från den Andre det vi ännu inte vet eller det vi 
inte kan lära oss själva.188 

The Other is not another freedom as arbitrary as my own, in which case it 
would traverse the infinity that separates me from him and enter under the 
same concept. His alterity is manifested in a mastery that does not conquer, 
but teaches. Teaching is not a species of a genus called domination, a hegem-
ony at work within a totality, but is the presence of infinity breaking the 
closed circle of totality. (Levinas, 1961/2005, 171) 



 45 

Om denna asymmetriska relation mellan lärare och elev ska möjliggöra ett 
lärande erfordras en öppenhet både från lärarens och från elevens sida. En 
öppenhet inför den som undervisar såväl inför den som undervisas samt inför 
undervisningens innehåll. Men utöver detta krävs även en öppenhet inför 
idén om oändligheten.189 Från elevens sida innebär det ett välkomnade av 
läraren som den Andre.190 Eleven kallar läraren och lärarens närvaro öppnar 
upp för det okända, för det som eleven ännu inte omfattar. Men för att ett 
möte med en etisk dimension ska kunna komma till stånd måste också lära-
ren respektera elevens annanhet, i annat fall riskerar läraren att hamna i en 
form av totalitär förmedling av undervisningens innehåll. Om läraren redan 
synes ”ha förstått allt” och inte själv är öppen vare sig för eleven och dennes 
annanhet eller för att ompröva undervisningens innehåll begränsas elevens 
frihet. Eleven måste ges möjlighet att söka sin kunskap utifrån sin annanhet. 
Frihetsgraden i undervisningssituationen indikerar på så vis både lärarens 
och elevens möjlighet att ”[…] etablera en förståelsehorisont som inte är 
totaliserande”.191 Välkomnandet av den Andres annanhet utgör följaktligen 
kärnan i Levinas tankar kring undervisning och lärande.192 

En lärprocess förankrad i öppenhet ger eleven en frihet att söka kunskap 
utanför låsta representationer och det förgivet tagna.193 Detta förutsätter en 
lärare som tar ansvar för sitt pedagogiska uppdrag utan att ge avkall på akt-
ningen för elevens annanhet.194 Men samtidigt som samhälleliga institutio-
ner, såsom förskola och skola, är oundvikliga och nödvändiga kan de ändå 
innebära en fara för etiska relationer vars utgångspunkt är annanhet. Det 
finns alltid en risk att lagar, principer och regler, trots välvilja och ett rättvist 
uppsåt, riskerar att utjämna olikheter och skillnader.195 

Levinas ifrågasätter som tidigare nämnts den västerländska traditionen 
och tänkandet där mänskliga individer är människor genom sitt medvetan-
de.196 Han menar istället att all mening utgår från mötet med den Andre; den 
Andre blir en förutsättning för subjektets tänkande och vetande där ansiktet 
uttrycker den första undervisningen.197  Detta sätt att se på tillblivandet och i 
förlängningen lärandet ställer frågan om människosyn och kunskapssyn på 
sin spets. Bildning och lärande blir då närmast att betrakta som ”att ställas 
ansikte mot ansikte med den helt Andre utan att hålla hennes annanhet mot 
henne.”198 Den Andres annanhet möjliggör utbildning.  

Det etiska mötet i en pedagogisk praktik 

Med hjälp av didaktiska och pedagogiska forskare som utforskat etik i för-
skola och skola ska vi nu närma oss det etiska mötets koppling till en peda-
gogisk praktik. Vad händer med etik och lärande när utgångspunkten är en 
relation till annanheten som föregår den medvetna kunskapen? Hur kan för-
skola och skola bereda plats för olikheter och skillnad? Biesta menar att 
uppdraget till stor del innebär ”att upprätta och upprätthålla ett 'timligt rum' 
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genom vilket nya begynnelser kan bli till”.199 Världen är ”med nödvändighet 
en plats av pluralitet och skillnad” och då den inbegriper även förskolor och 
skolor blir utbildningsansvaret följaktligen ett ansvar som inte endast handlar 
om att ta hand om nykomlingarna, utan också ett ansvar för världen.200 Även 
Dahlberg och Moss lyfter fram förskola och skola som lokus för en etisk 
praktik där ansvarsfulla möten är möjliga och annanhet välkomnas.201 

Att bli till i ett etiskt rum  
Istället för att svara på frågan vad en människa är argumenterar Gert Biesta 
för att omformulera själva frågan till var människan blir  till.202 Genom att 
fokusera på själva tillblivelsen undviks frågor om vad ett subjekt är, vad som 
fanns innan och definitioner av mänsklighetens essens. I sökandet efter ett 
relationell plats, ett rum där tillblivelsen sker, fokuseras frågorna kring var 
och hur subjektet blir till och vad det är som gör subjektet unikt i tillblivel-
sen. 

Tillblivelsen är dock inte något som subjektet själv kan frambringa, det 
krävs en omvärld där möten med andra kan komma till stånd. Möten där 
relationen till den Andre inte går att välja bort och där ansvaret inte handlar 
om förmedlingen av någon princip. Ett ansvar, förpliktigande och ”an-
arkiskt”,203 grundat i Levinas ursprungliga ansvarsbegrepp, ger en särskild 
mening till att vara med andra: ”[…] vi är med andra innan vi är med oss 
själva, vi är för den andre innan vi är för oss själva”,204 och betonar därmed 
ett etiskt varande med den Andre. Biesta beskriver tillblivandet i ett etiskt 
rum, som något helt annat än ett moraliskt beteende grundat i beslut av ett 
ego. Den första frågan för subjektet blir följaktligen inte ”var är jag?” utan 
snarare ”var är du?”. Den senare frågan kallar oss som unika varelser till 
existens i en pluralistisk värld, och Biesta menar att just frågan ”var är du?” 
kan uppfattas som en utbildningsfråga i egentlig mening.205 

Etik genom dekonstruktion av socialisation och rättvisa 
Med etiska relationer som utgångspunkt i pedagogiska frågor ställer Carl-
Anders Säfström frågan hur vi kan leva för andra.206 Omorienteringen från 
att leva med andra till att leva för andra riktar ett nytt ljus mot utbildning och 
undervisning. Hur man ska leva för den Andre är en fråga som inte är möjlig 
att besvara genom att åberopa eller applicera en etisk princip utan kräver en 
etik med helt andra grundvalar än universalism och autonomi. Med en rela-
tionell etik som grund inom utbildning och undervisning hamnar ”ansvar 
för” snarare än ”kunskap om” i fokus”.207  

Genom att dekonstruera begreppet socialisation i förhållande till utbild-
ning kommer Säfström fram till att utbildningens potential är något mer än 
en enkel övning i inordning, underordning och anpassning. Den kontroller-
bara och förutsägbara socialisationen är nödvändig och oundviklig i ett sam-
hällsbyggande, men för individens del innebär socialisationsprocessen an-
passning och reduktion till samhällets kollektiva representation. Socialisa-
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tionen kan leda till att den moraliska kapaciteten förläggs utanför individen 
vilket får till följd att moral och etik riskerar att reduceras till samhällets 
vilja. Om ett mål för utbildning är socialisation äventyras därmed det som 
föregår och möjliggör utbildning, dvs. ett etiskt möte med den Andre.208 Ut-
bildning som däremot kopplas till människors subjektivering och agens samt 
förhåller sig ”lyhörd för skillnad”, öppnar istället för etikens möjligheter.209 

Är läraren helt och fullt närvarande kan etiska moment uppstå genom en 
dialog med eleven. Med ett öppet förhållningssätt gentemot eleven möjlig-
görs enligt Säfström det som Levinas benämner som sägande och proximi-
tet.210  

Utbildning handlar här mer om att ställas ansikte mot ansikte med någon som 
inte är jag än att ställas inför och underordnas i ett givet samhälle med givna 
identiteter och inordnas i detta. Genom att begränsa socialisationens räckvidd 
och placera utbildning bortom denna blir utbildning till något mer än att vara 
med andra, utbildning är ett sätt att vara för den Andre. (Säfström. 2005, 27)  

Rättvisa är ett annat begrepp som Säfström dekonstruerar i förhållande till 
utbildning. Det kan vara riskabelt när institutioner, trots ett välvilligt uppsåt, 
upprättar regler och principer i rättvisans namn, då ”[…] de institutioner 
genom vilket rättvisa utövas riskerar underminera själva rättvisan som grund 
för ett etiskt uppmärksammande av den unike andre”.211 Rättvisa realiserad i 
en kommunikativ praktik som undervisning behöver därför vara transparent 
för att utbildningens etiska förutsättningar ska kunna hållas öppna för skill-
nad och annanhet.212 

Tre aspekter på relationen utbildning – rättvisa lyfts fram: Utbildning för-
delar inte rättvisa utan bidrar till rättvisa genom att svara när den Andre kal-
lar. Ansvaret att delta i en ständig återinstitutionalisering, som innebär att 
uppmärksamma den etiska betydelsen av pedagogiskt samspel, vilar på var 
och en som driver frågor om social rättvisa inom utbildning. Utbildning kan 
vara en plats som når utöver en förutsedd socialisation och därmed under-
gräver förutsättningarna för rättvisans motsats, orättvisans, fortsatta fram-
växt.213 Rättvisa kan innebära rätten att framträda som ett tydligt subjekt i det 
sociala, inte utifrån kunskap och vetande utan genom bemötandet av andra 
inom de institutionella ramar som råder.214 

Skillnad är också ett centralt begrepp när Säfström skriver fram en visio-
när pedagogik. Han utmanar idén om utbildning och undervisning som en 
”produktion av socialiserade subjekt”, och hävdar att utbildning istället 
handlar om att rättvist hantera och lära sig av skillnad.215 ”Med vilken rätt 
undervisar jag?” blir en grundläggande fråga då utbildning placeras i ett 
etiskt sammanhang. Frågan öppnar för en undervisning som utgår från skill-
nad. En skillnadens pedagogik där den Andre möts med öppen hand och 
öppet sinne borde vara undervisningens etos menar Säfström och lyfter fram 
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”utbildningens potentiella oförutsägbarhet” som pekar mot behovet av en 
ständig strävan mot rättvisa.216 

Att lära av den Andre  
Även Sharon Todd betonar nödvändigheten av att koppla utbildning och 
undervisning till etik.217 Etik i utbildning har dock en tendens att behandlas 
som en programmatisk kod eller att ses som en kunskapsfråga förankrad i 
”rätt” sorts kunskap. Utbildningen riskerar att bli en praktik där moraliska 
principer kommer in utifrån och konkretiseras till moraliska skyldigheter och 
plikter.218 Risken med en sådan instrumentalisering av moral och etik i ut-
bildningssammanhang är att samhällets s.k. ”etikexperter” ignorerar hur etik 
och moral ständigt genomsyrar vardagslivets relationer och möten utan att 
relateras till formell kunskap. När undervisningen fokuseras på hur kunska-
pen ska förvärvas och hur etiska principer bäst ska förankras, kan etiken 
reduceras till en applicering av etiska begrepp, en slags tillämpad etisk kun-
skap, gärna i form av en modell. I slutänden är faran att etik blir till retorik, 
en övertalningskonst, istället för att leda till handlingar värda att kallas mora-
liska.219 

Todd argumenterar för en förskjutning av fokus från förskolan och skolan 
som arenor där etiska principer appliceras till en mer implicerad etik, där 
etiken gestaltas genom undervisningen.220 Det är endast genom att koppla 
etik och undervisning direkt till människors trassliga liv och interaktioner 
som de potentiella möjligheterna för att leva tillsammans verkligen kan ut-
forskas.221 Till skillnad från att se etik som ett kognitivt problem vill Todd, 
bl.a. genom att följa Levinas tankegångar, undersöka de villkor som möjlig-
gör en etisk uppmärksamhet inför annanhet och vad en etisk praktik inom 
utbildning och undervisning kan ge. Frågan är hur de möten som sker i för-
skolans/skolans vardag kan stärka etikens betingelser. Att lära av den Andre, 
till skillnad från att lära om, innebär ett utforskande dels kring vad som står 
på spel i en lärprocess, dels kring den Andres betydelse i den relation som 
uppstår. 222   

Tre viktiga aspekter av förhållandet etik – utbildning lyfts fram: ”utbild-
ningen som en plats för implicerad etik”, ”en insikt om relationers kvalitet” 
samt ”en idé om en ansvarsfull och mottaglig undervisning”, vilket kräver 
ödmjukhet och något utöver kunskap om den Andre.223 Etiken som underför-
stådd i undervisningen gör värdefrågor ständigt närvarande snarare än något 
som kan implementeras och förankras. Relationernas kvalitet blir därför 
avgörande ifall ett hopp om icke-våld och skillnad kan ges utrymme inom de 
institutionella ramarna. Om skillnad och olikhet ges utrymme och den Andre 
kan förbli en annan, utan att reduceras genom min förståelse eller kunskap, 
kan möjligheten att lära av hållas öppen: ”[…] är jag exponerad för den And-
re kan jag lyssna, uppmärksamma och förvånas; den Andre kan påverka mig, 
han 'ger mig mer än jag kan omfatta'. I den mån som jag kan vara receptiv 
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och mottaglig kan jag lära från den Andre såsom en som är absolut skild från 
mig själv.”224 

Genom mötet med den Andre ges subjektet en gränslös möjlighet till för-
ändring och tillblivande. Ett lärande som är större än att det kan omfattas är 
möjligt. Detta får konsekvenser: ”[…] undervisningen [blir] enbart möjlig 
om 'jaget' är öppet för den Andre, för den Andres ansikte. Genom denna 
öppenhet för vad som ligger utanför 'jaget' kan 'jaget' bli något annat, eller 
större, än det förut var. Det kan kort sagt lära.”225  

Liksom Levinas ifrågasätter Todd den sokratiska metoden där lärandet ses 
som en förlossningskonst och läraren förlöser elevens kunskap genom frå-
gor. Genom att locka ur eleven de svar som läraren själv önskar riskerar 
elevens annanhet att utplånas.226 Istället menar Todd att det är en kommuni-
kativ öppenhet inför den Andre och dennes sårbarhet som gör en etisk prak-
tik möjlig.227 Mottaglighet och lyssnande ger ett relationellt förhållningssätt 
som når längre än identifikation, inkännande och empati.228  

Lyssnandet som lärhändelse 
Ett lyssnande med etiska förtecken innebär en uppmärksamhet på den And-
res annanhet och är en förutsättning för lärandet: ”Att lyssna till är kanske 
lärhändelsen par excellence”.229 Todd utforskar tre dimensioner av lyssnan-
det: lyssnandets språk, lyssnande som uppmärksammande av den Andres 
mening samt lyssnande som observans av det annorlundas eko. Tillsammans 
representerar dessa tre aspekter en idé om ett lyssnande som inte endast re-
spekterar och lyssnar uppmärksamt till den Andre, utan även visar att lyss-
nandet kan rymma ett etiskt gensvar.230 

Lyssnandet och dialogen är centrala delar i den förskolepraktik som växt 
fram i den italienska kommunen Reggio Emilia sedan andra världskrigets 
slut. En lyssnandets pedagogik har utvecklats utifrån en barnsyn med ”ett 
rikt barn” och med en konstruktionistisk kunskapssyn i centrum. Genom att 
definiera det aktiva verbet lyssnande ringar Carlina Rinaldi in vad en lyss-
nande pedagogik kan omfatta: Lyssnandet är inte enkelt, det sker inte endast 
med våra öron utan inbegriper alla våra sinnen: syn, beröring, lukt, smak, 
orientering.231 Lyssnandet är en metafor för öppenhet och lyhördhet inför att 
lyssna in och att bli lyssnad till och ses som en förutsättning för ett relatio-
nellt lärande. Ett lärande som tar form hos det lärande subjektet genom hand-
ling och reflektion för att sedan blir till kunskap och färdigheter genom re-
presentation och utbyte.232 

Ett aktivt lyssnande producerar inte svar utan formulerar snarare frågor. 
Genom att lära sig lyssna och berätta får människor en tilltro till sin förmåga 
att framföra sina teorier och dela med sig av sina tolkningar. En förståelse 
och en medvetenhet växer fram genom att dela med sig och delta i en levan-
de dialog. Lyssnandet beskrivs som interaktivt och intersubjektivt, lyssnan-
dets pedagogik har därför lämnat en traditionell syn på pedagogisk kommu-
nikation och gått mot en mer radikal dialog.233 En dialog som bereder plats 
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för skapande av kultur och kunskap, där barnen tillsammans med sina peda-
goger ses som aktiva meningsskapare.234 Att ge plats för singularitet och 
olikhet att uttryckas och tas emot ses en pedagogisk uppgift. Det innebär att i 
vardagen lämna utrymme till och bekräfta den Andres annanhet. Men det är 
också en fråga om att låta olikheterna förhandlas och få näring genom att 
uttryckas och konfronteras mellan barnen genom dialog.235 Lyssnandet förut-
sätter en lyssnande kontext. 

Etik i praktiken 
Att utgå från förskolan som en plats för en etisk och även för en politisk 
praktik är en tanke som inspirerat Gunilla Dahlberg och Peter Moss i ett 
tydlig- och levandegörande av förskolans etiska möjligheter. Genom kritiska 
frågor kring vilken etik och politik som erfordras och genom att belysa rela-
tionen mellan etik och etisk praktik i förskolans verksamhet närmar de sig 
förskolans domäner med uttalat etiska avsikter.236 Avsikten är dock inte att 
utöka eller formalisera etiken i förskolan utan snarare att diskutera den etiska 
potentialen i förskolans dagliga verksamhet. Beroende på vilken etik som är 
utgångspunkt formas olika praktiker och en förskola som utgår från en rela-
tionell etik lyfts fram som en möjlighet. Att arbeta med det etiska mötet som 
utgångspunkt fordrar dock förskollärare, samt även forskare och politiker, 
som utmanar verksamheten genom ständig reflektion.237 Dahlberg och Moss 
förespråkar ”lyssnandets pedagogik” där bl.a. lyssnandet, radikal dialog, 
projektarbete och pedagogisk dokumentation är viktiga verktyg i det peda-
gogiska arbetet.238 De argumenterar vidare för etiken som en möjlig grund 
för förskolans och skolans verksamheter och skriver fram en etik som ge-
nomsyrar verksamheternas alla plan. Etik som kreativ praktik kräver ett ak-
tivt deltagande från alla parter, det är inte möjligt att förlita sig till koder 
eller experter:  

Our situation as ordinary people is both exhilarating and scary, stark and 
complex. We are our own moral agents. We recognise that we have to make 
choices between good and bad without seeking shelter in a universal code. 
We must take responsibility for the choices we make (Dahlberg & Moss, 
2005, 71). 

Ett etiskt handlande, grundat i ett utvidgat ansvarsbegrepp, bygger på upp-
märksamhet och samspel och härstammar inte från någon etisk princip.239 

Det är inte heller genom konsensus som kvaliteten på normativa bedömning-
ar kan förbättras utan snarare genom pluralism och aktiv dialog mellan olika 
moraliska perspektiv.240  

Vad krävs ytterligare för att utveckla en pedagogisk praktik med etiska 
förtecken? Dahlberg och Moss föreslår någon form av kontextualiserade 
ställningstaganden att arbeta utifrån.241 Vidare att arbetet synliggörs för re-
flektion, tolkning och diskussion, exempelvis genom projektarbete och pe-
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dagogisk dokumentation. Även vikten av att hålla innebörder och bedöm-
ningar öppna för ständig diskussion och eftertanke framhålls. 

En etisk relation och en farlig kommunikation 
Med utgångspunkt från Levinas etiska tänkande har Anders Holmgren un-
dersökt hur den etiska relationen kommer till uttryck i klassrummet, hur den 
kan förstås och vilka konsekvenser detta kan få i lärares vardagspraktik. 
Holmgren utvecklar även teoretiska verktyg för tolkning av den etiska rela-
tionen i klassrummet utifrån några av Levinas centrala begrepp: sägandet – 
det sagda, den Andre, ansiktet, asymmetrisk relation och alteritet.242  

Holmgren betonar de pedagogiska handlingarnas etiska karaktär, sam-
mansättningen av den etiska relationen och dess konsekvenser för det peda-
gogiska handlandet. I tolkningen av den etiska relationen framkommer föl-
jande fenomen: fragilitet och sårbarhet, ömsesidigt beroende, asymmetriskt 
förhållande samt bejakande och engagemang. I tolkningsavsnittet den farliga 
kommunikationen förskjuts det pedagogiska handlandet mot mötet ansikte 
mot ansikte och belyser kommunikativa fenomen som osäkerhet och risk, 
lyssnande och välkomnande samt radikal dialog.243  

Lyssnande, välkomnande och radikal dialog var något som endast före-
kom marginellt i de studerade klassrumssituationerna. Avsaknaden av ett 
lärande från den Andre, där lärarens tal dominerade över elevens röst, samt 
en pedagogik som inte utgick från den pedagogiska relationen som asym-
metrisk riskerade att ge den farliga kommunikationen ett alltför litet utrym-
me.244 I pedagogiska relationer där etiska möten inte kommer till stånd riske-
rar elever och/eller lärare att bli ansiktslösa, vilket reducerar individerna och 
påverkar lärandesituationen.245 Sägandets etiska potential lyfts fram. Det 
etiska mötet mellan lärare och elev sker inte genom innehållet, det redan 
sagda, utan i den pedagogiska handlingen i form av sägandet. Lärande och 
fostran går därmed inte att skilja åt i klassrummets praktik. Den täta kopp-
lingen mellan sårbarhet och ömsesidigt beroende i lärar–elevrelationen och 
hur kommunikationen i klassrummet kan rymma både osäkerhet och risk, 
men även det oväntade, är andra iakttagelser i Holmgrens studie som öppnar 
för vidare diskussioner kring klassrummet som ett relationellt och etiskt 
fält.246 

Sammanfattande reflektioner  
Genom en fördjupning i etik som utgår från mötet med den Andre framträder 
de relationella aspekterna och begreppen tydligt. I den etik som föregår själ-
va varandet, blir tillblivandet centralt. Att bli till ett unikt subjekt förutsätter 
möten med andra människor och en omvärld där dessa möten kan äga rum. 
Möten där den asymmetriska relationen till den Andre vilar på ansvar och 
respekt för dennes annanhet. Detta får till följd att istället för att närma mig 
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mitt forskningsområde genom kunskap om etik eller den Andre utgår jag 
från att den etiska möjligheten återfinns i det omedelbara mötet med den 
Andre. Med utgångspunkten i etiken som implicit närvarande i alla relationer 
fokuseras det potentiellt etiska mötet och de etiska möjlighetsvillkoren i min 
undersökning.  

Enligt Levinas är det via språket, såväl verbalt som via kroppsspråket, 
som skillnaden mellan subjektet och den Andre kan överskridas och ett etiskt 
möte kan uppstå. Sägandet, den aspekt av språket som rymmer proximiteten, 
närmandet och närheten till den Andre, är en förutsättning och samtidigt som 
den skiljer sig från språkets andra aspekt, det redan sagda, det medvetna 
innehållet i det som kommuniceras. Begreppet sägandet kan beskrivas som 
kärnan i den etiska relationen och blir därför en annan central utgångspunkt i 
mitt utforskande av det etiska mötet. 

Studiens analysverktyg hämtas främst från pedagogisk/didaktisk forsk-
ning knuten till etik, i första hand från Biesta, Dahlberg och Todd. Ett öppet 
och lyhört lyssnande blir min ingång på ett pedagogiskt/didaktiskt såväl som 
på ett metodologiskt plan. I en pedagogisk praktik kan det innebära: att lyss-
na med alla sinnen, även till det som inte hörs eller är uppenbart, att formule-
ra frågor snarare än att söka svar vilket förutsätter en lyssnande kontext. 
Dialogen kan som en del av denna kontext erbjuda samtal och förhandling, 
där möten och konfrontation mellan olikheter kan äga rum, och därmed be-
reda plats för ett aktivt meningsskapande. En relationell etik, som genomsy-
rar vardagens verksamhet istället för att applicera den, bygger på att dessa 
olikheter och skillnader synliggörs och att det lämnas utrymme för en viss 
oförutsägbarhet. Denna spricka i vardagens praktik öppnar upp för begrepp 
som risk, ambivalens och sårbarhet, men även för andra begrepp som väl-
komnade, gästfrihet och ansvar. För att kunna härbärgera denna spännvidd 
blir relationernas kvalitet en viktig aspekt i sammanhanget. 

Detta kan även formuleras som att tillblivandet, att bli till genom att möta 
den Andre och dennes annanhet, förutsätter ett etiskt rum. Frågan blir om 
förskolan eller skolan kan erbjuda ett sådant rum? En plats där etiska rum 
och möten kan uppstå inom de institutionella ramarna?247 Genom att utgå 
från möjlighetsvillkoren, de etiska betingelserna, har min intention varit att 
undersöka den etiska potentialen, detta eventuella etiska rum, i förskoleklas-
sernas dagliga praktik. I nästa kapitel, metodkapitlet, beskriver jag hur jag 
gått tillväga och reflekterat under min datagenerering. 
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Del II – Metod 



 54

 



 55 

Metod, genomförande och forskningsetik 

I följande kapitel kommer jag att beskriva och reflektera kring strategier och 
val under min datagenerering genom att stegvis genomlysa mitt arbete med 
insamling, bearbetning och analys av min empiri. Min metodologiska ansats 
har etnografiska förtecken vilket bland annat innebär en empirinära forsk-
ningsprocess under en förhållandevis lång tid. Kopplingen mellan mina teo-
retiska utgångspunkter och mina metodologiska val både möjliggör och av-
gränsar genereringen. Då intentionen är att studera etiska möten och dess 
möjlighetsvillkor är mina forskningsetiska överväganden centrala och jag 
finner att mina etiska ställningstaganden tillsammans med mina perspektiv-
val blir tätt sammanflätade med mina metodologiska val.  

Under mina fältstudier har jag följt två barngrupper i två olika skolor. Den 
empiriska studien sträcker sig, förstudien och återkopplingar inkluderade, 
över tre år. I studien ingår ett omfattande empiriskt material vilket inbegriper 
en förstudie och en huvudstudie som upptar barngruppernas och deras peda-
gogers år i förskoleklass. Barnen är födda 1999, de flesta var sexåringar vid 
studiens början. 

Etnografisk ansats 
Att välja en etnografisk ansats innebär att studera människor i deras vardag-
liga liv genom att träda in och delta i sociala sammanhang samt regelbundet 
och systematiskt skriva ner de iakttagelser som görs.248 Den etnografiska 
ansatsen har gjort det möjligt att genom ett flertal metoder: deltagande ob-
servation, videoobservation, rundturer, fokussamtal och återkopplingar, sam-
la ett mångfacetterat material under en relativt lång tid. Förhoppningen har 
varit att få fatt i hur den etiska dimensionen gestaltas i förskoleklassernas 
vardagsliv med hjälp av dessa olika sätt att närma mig forskningsfrågan. Den 
etnografiska ansatsen utmärks av att designen inte är färdig från början, pla-
neringen sker successivt under studiens gång.249 Då jag i möjligaste mån har 
velat vara öppen för det oväntade och icke-förutsägbara kom mina fråge-
ställningar och mitt urval av situationer att observera att förändras och ut-
vecklas efterhand. 
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Positionering  
Mitt avhandlingsarbete har som tidigare nämnts steg för steg inriktats mot 
tillblivandet som en ständigt pågående relationell process. Denna riktning 
inbegriper rimligtvis även mig själv. Jag blir följaktligen en del av ett tillbli-
vande som jag samtidigt utforskar. Det sker såväl i mitt möte med teoribild-
ningen som i mötet med barnen under själva datainsamlingen. 

Under en rast på hösten när barnen har börjat i ettan står jag och filmar en 
fantasylek, där Otto, Hedda och Martin gång på gång förvandlas till något 
nytt och gör tidsförflyttningar genom att snurra varandra. Plötsligt snurrar 
Martin fram mot mig. Han tar ett steg ”rakt in i bilden” och hans ansikte 
upptar hela bildrutan. Martin har plötsligt förvandlats till en guide eller ett 
barn som går en rundtur med mig. 

Martin: Hej! Det här är förskolan! 
Bodil: Är det här förskolan? 
Martin: Ja, det är det faktiskt! 
Bodil: Jobbar du där eller? 
Martin: Nä, jag är ett barn här på förskolan, som… 
Bodil: Hur gammal är du då? 
Martin: Jag är sex år, jag är sju år. 
Bodil: Okej. 
Martin: Jag går i ettan. 
Bodil: Ja… på förskolan? 
Martin: Det här är skolan som ni ser där borta. 
Bodil: Och det här är förskolan? 
Martin: Ja, det här är förskolan. Ni kan ta en liten titt här runt om ni vill. 
Bodil: Ja tack, det ska jag göra.  
(S-skolan, 061122)  

Episoden utspelade sig i samband med att jag gjorde rundturer i en av barn-
grupperna. Martin bjuder in till en lek, där jag är forskaren och han är barnet, 
en kort stund leker vi att vi är de vi vanligtvis är. Vi leker med våra respekti-
ve positioner. Tillblivande som en oupphörlig relationell process skiljer sig 
från föreställningen om ett fast, enhetligt jag med en autentisk inre kärna. I 
framskrivningen av min empiri har jag också i möjligaste mån försökt att 
undvika att beskriva det som sker i förskoleklassernas vardag som ett iscen-
sättande eller rolltagande. Det finns en risk i att skeendet framställs som 
spelat och som att det bakom detta ändå skulle finnas en medveten regi och 
ett äkta, autentiskt själv.250 Istället ser jag min utgångspunkt som en positio-
nering.251 En positionering som utgår från idén om ett multipelt subjekt som 
förhåller sig till en dominerande diskurs och samtidigt konstitueras i ett rela-
tionellt samspel med sin omgivning.252  

Min egen sammansatta bakgrund, med utbildning till och arbete som för-
skollärare, har självklart gett ingångar till förskoleklassernas komplexa var-
dagsliv. Samtidigt kan min koppling till forskningsfältet stundtals vara pro-
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blematiskt då jag befinner mig i något som kan förefalla bekant och välkänt. 
Som forskare måste jag vara på min vakt när det som sker i vardagen riske-
rar att bli för välbekant.253 Min position som filmande observatör kan beskri-
vas som en oupphörlig växling mellan ett deltagande och ett betraktande i en 
välkänd men ändå hela tiden föränderlig kontext. Jag använder företrädesvis 
begreppet datagenerering när jag beskriver mitt tillvägagångssätt. Detta för 
att betona den aktiva och kreativa delen av forskningsprocessen samt för att 
visa på min delaktighet i konstruktionen av etik genom min närvaro, mitt 
filmande och mina frågor.254  

Förstudien – att finna spår 
När jag påbörjade mitt forskningsprojekt med en förstudie i en förskoleklass 
var min första fråga om barnens etiska möten överhuvudtaget gick att fånga 
och om mina preliminära problemområden alls var forskningsbara.255 Efter 
tre veckors observerande var jag helt övertygad om att projektet var möjligt, 
samt att deltagande observationer och videoobservationer var lämpliga me-
toder som efterhand även kunde kombineras med ytterligare metoder. Min 
farhåga att den etiska dimensionen i förskolans praktik inte skulle vara syn-
lig eller omöjlig att fånga var obefogad, snarare kunde det mesta som skedde 
på ett eller annat sätt kopplas till grundläggande och etiska värden. Frågan 
om området var forskningsbart försköts mot ”vad av allt detta ska jag lyfta 
fram?” För det var en komplex verklighet som jag plötsligt befann mig i och 
jag insåg snart att normer och värden förhandlades och upprätthölls på flera 
plan samtidigt. Det framkom särskilt tydligt i de förhandlingar, fysiska och 
verbala, som just då pågick i förskoleklassen kring wrestling/brottning. Vad 
var egentligen tillåtet respektive inte tillåtet? Vad var på riktigt och vad var 
på låtsas? Vad var på lek och vad var på allvar? Och hade wrest-
ling/brottning egentligen med etik att göra? Under förstudien var barngrup-
pens rörlighet och fysiska utlevelse slående och fick mig att fundera över 
barnens egna uttryck, verbala men också fysiska, i förhållande till deras etis-
ka möjligheter och begränsningar. 

Att välja spår 
Inför min förstudie hittade jag en ingång till mitt fortsatta upplägg i formule-
ringen ”etnografens öppna sinne”.256 En formulering som öppnade upp för 
ett utforskande som inte redan på förhand var helt förutbestämt. Genom att 
också förorda beskrivningar av det som sker på nära håll och även tillåta 
flera parallella läsningar gav mig etnografin som ansats sammantaget ett 
öppet sätt att närma mig forskningsfältet.  
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Under förstudien kom jag att med utgångspunkt från mina observationer 
ringa in några ”huvudspår” där den etiska dimensionen kom till uttryck på 
olika observerbara sätt: kroppen, leken, genus, konflikter, pedagogernas 
förhållningssätt, regler. Inom etnografisk forskning är kategorisering, kod-
ning eller tematisering vanliga strategier.257 Det finns olika sätt att välja te-
man, ett sätt kan vara att prioritera de underliggande mönster av aktiviteter 
som förekommer frekvent i datamaterialet. En annan etnografisk priorite-
ringsstrategi kan vara att lyfta fram det som verkar vara signifikant för män-
niskorna i undersökningsgruppen, vad de menar är kärnfrågor, vad som en-
gagerar dem eller vad som förefaller vara viktigt i praktiken.258 

Redan då jag under förstudien sökte och fann spår startade min analys-
process. Jag valde vissa situationer och valde bort andra, jag bestämde mig 
för att följa några spår mer fokuserat och samtidigt släppa andra. Spåren 
gjorde mig också uppmärksam på att allt material inte kunde analyseras på 
samma nivå eller med samma analysverktyg. Jag upptäckte också hur situa-
tioner gick in i varandra samt hur fragment av tidigare händelser kunde dyka 
upp i nya situationer på ett mer eller mindre oväntat sätt. Detta ledde till att 
jag under mitt fortsatta fältarbete försökte uppmärksamma och fånga kedjor 
av händelser, längre sekvenser med i stunden till synes osammanhängande 
situationer. Därigenom har jag senare i min databearbetning kunnat följa 
förlopp och processer.  

Förstudiens preliminära syfte och problemområden styrde och ringade in 
vilka spår som var möjliga och kunde bedömas vara fruktbara. Spåren kän-
des dock spretiga, de gick in i varandra och några har efter hand tonats ner 
och andra har kommit till.259 Spåren bröts redan under huvudstudiens insam-
lingsfas ner i underspår och ibland har även sidospår löpt parallellt, exem-
pelvis var ”barns möte med naturen” från början ett sidospår som senare 
blivit ett huvudspår. De huvudspår som med tiden utkristalliserades var: 
”regler, ramar och ordning”, ”pedagogens förhållningssätt”, ”barns lek”, 
barns möte med naturen”. Huvudspåren delades senare i underspår, exem-
pelvis delades huvudspåret ”regler/ramar/ordning” upp i underspåren ”över-
gripande ramar och regler”, ”varför ska man göra som man ska”, ”strukture-
rat kaos”. Mitt val av spår och underspår kan jämföras med den etnografiska 
forskningens initiala/öppna kodning som i sitt nästa steg följs av en fokuse-
rad kodning.260

  

Datagenerering 
Här följer en beskrivning av hur urvalet av skolor gått till, en presentation av 
de båda skolorna samt en genomgång av de olika insamlingsmetoderna: del-
tagande observation, videoobservation, rundturer, fokussamtal, åter-
kopplingar och processberättelser. 
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Undersökningsgrupperna 
Huvudstudien genomfördes på två skolor, N-skolan och S-skolan. Den hu-
vudsakliga fältstudien sträckte sig över läsåret 2005/2006. 

Urval 

Urvalet av skolor till huvudstudien utgick i första hand från det preliminära 
syftet samt de erfarenheter jag gjort under förstudien. Till en början var tan-
ken att jag skulle följa barnen under deras sista år i förskolan, under året i 
förskoleklassen samt under deras första tid i första klass. Men barngrupperna 
förblev inte intakta genom förskola, förskoleklass, 1:a klass. Det visade sig 
vara i det närmaste omöjligt att förutse i vilken förskoleklass barnen till sist 
skulle hamna på grund av faktorer som skolornas planering och föräldrarnas 
möjlighet att välja skola. Jag valde då att begränsa studien till året i försko-
leklass, då jag kunde följa två i stort sett intakta barngrupper under ett helt 
läsår.  

Trots att jag valt att följa två barngrupper var intentionen inte att göra en 
jämförande studie. Däremot var jag intresserad av den variation som jag 
antog skulle bli synlig om jag valde skolor och pedagoggrupper utifrån helt 
olika sociala sammanhang. Inför min förstudie hade jag ringt upp en kom-
munal skola i en ytterförort och frågat om det var möjligt att göra min förs-
tudie i skolans förskoleklass. Då svaret var positivt och jag senare fann det 
som framkom under förstudien så intressant frågade jag pedagoggruppen och 
skolledningen om det var möjligt att förlägga min huvudstudie på skolan och 
följa nästkommande barngrupp under ett och ett halvt år. Då både skolled-
ning och pedagoger ställde sig positiva var en av undersökningsgrupperna, 
N-skolans förskoleklass, utsedd. Vid urvalet av den andra skolan utgick jag 
från N-skolan och sökte en grupp med andra bakgrundsfaktorer. N-skolan 
var en kommunal skola som låg i en ytterförort till Stockholm, där ca 80 % 
av barnen hade utländsk härkomst. Pedagoggruppen bestod av tre män och 
en kvinna, av vilka två var förskollärare, en var barnskötare samt en fritids-
pedagog. Under förstudien hade jag sett att pedagogernas förhållningssätt 
var påfallande fysiskt och att den dåvarande barngruppen fysiskt utlevande. 
Efter en rundfrågning inom Stockholms stad fick jag höra talas om S-skolan 
som låg i en närförort, där majoriteten av barnen hade svensk bakgrund och 
där pedagoggruppen bestod av tre kvinnliga förskollärare. Även S-skolans 
skolledning och pedagoggrupp ställde sig positiva till min studie. Både N-
skolan och S-skolan hade var och en arbetat aktivt med värdefrågor under de 
senaste åren, så båda skolorna hade en pågående diskussion kring värde-
grund, regler, demokrati och inflytande vilket jag antog skulle ge min studie 
adekvata förutsättningar.   
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Presentation av skolorna 
De två skolorna är båda kommunala förortsskolor i Storstockholm. S-skolan 
ligger i en närförort medan N-skolan är belägen i en ytterförort. 

S-skolan 
S-skolan är en F-5 skola. De tre våningar höga skolbyggnaderna från 40-talet 
ligger omgivna av flerfamiljshus byggda under samma tid. Det är nära till 
tunnelbanan och till det lilla torget med affärer och serviceinrättningar. Om-
rådet har ca 8000 invånare. Skolgården är relativt stor, delvis kuperad och 
till största delen asfalterad. Här finns en bollplan, klätterställningar, sandlå-
dor och lekhus samt en liten avgränsad odlingslott. Skolgården är omgiven 
av trafikerade vägar. På gångavstånd finns skogs- och parkområden. 

I S-skolans förskoleklass gick 24 barn, 12 flickor och 12 pojkar. I klassen 
arbetade tre pedagoger som alla var förskollärare: Eva, Ingrid och Marie.  

 Förskoleklassen på S-skolan delade ingång och hall med den parallella 
förskoleklassen. När alla barnen gick in eller ut samtidigt blev det trängsel 
kring skohyllorna. Förskoleklassen hade tre rum till sitt förfogande. Ett 
klassrum med flera stora bord; rummet var maximalt utnyttjat, indelat med 
hyllor utifrån olika funktioner: lerhörna, målarhörna med stafflier, legohör-
na, myshörna. På väggarna samsades aktuell pedagogisk dokumentation med 
barnens alster. På ena kortväggen hängde en whiteboardtavla och ett tanda-
gram, där man kunde följa sexåringarnas tappade tänder. I ett hörn av rum-
met rymdes pedagogernas skrivplats med dator och telefon. De två mindre 
rummen bestod av ett rum där hemvrå och konstruktionshörna samsades, 
samt en ateljé som också fungerade som snickarrum. Matsalen, där barn och 
pedagoger åt tillsammans, låg i nära anslutning till förskoleklassens lokaler.  

N-skolan 
N-skolan är en F–6 skola beläggen i en ytterförort, några kilometer från för-
ortens centrala del. Skolan är omgiven av en blandad bebyggelse av höghus 
byggda på 70-talet, radhus och kedjehus från 80–90-talet. Inte långt från 
skolan ligger ett köpcentrum med några större affärer och diverse servicein-
rättningar, samt en 4–9 skola, en kyrka och ett bibliotek. Området har ca 
5500 invånare varav ca 60 % har utländsk bakgrund. N-skolan är byggd på 
80-talet och består av ett långsträckt enplanshus med separata ingångar för 
varje årskurs. Skolgården gränsar till ett mindre grönområde och det går att 
nå skogen, där förskoleklassen tillbringar en dag i veckan, utan att korsa 
några vägar. 

I N-skolans förskoleklass gick 37 barn, 18 flickor och 19 pojkar. I klassen 
arbetade fyra pedagoger: två förskollärare: Mattias och Ulla, samt Hasse, 
fritidspedagog och Patrik, barnskötare. Förskoleklassen delade hall med 
årskurs ett och även här var det trångt när alla barn skulle klä på sig eller klä 
av sig samtidigt. Förskoleklassens egna lokaler bestod av två klassrum samt 



 61 

två mindre rum. De två större rummen var sparsamt möblerade, i ena rum-
met fanns två soffor och ett stort bord. I det andra rummet, målarrummet, 
stod två större bord och ett väggskåp med material till bildundervisningen. 
Båda rummen hade relativt stora öppna golvytor och stora whiteboardtavlor 
längs ena väggen. Ett av de mindre rummen hade en inglasad bygghörna 
centralt i rummet. Utanför fanns ett större bord, hyllor med böcker och en 
stor whiteboardtavla längs ena väggen. Det fanns även ett mindre grupprum 
som sällan användes. På väggarna hängde barnens alster. Matsalen, där barn 
och pedagoger åt tillsammans, låg på andra sidan av skolgården vilket inne-
bar på- och avklädning vintertid.  

Beskrivning av datainsamlingen 
Jag startade datainsamlingen i förskoleklasserna under höstterminen 2005 
med ett upplägg av återkommande treveckorsintervaller: en vecka i S-skolan 
följt av en vecka i N-skolan, samt en efterföljande vecka för sammanställ-
ning och annat löpande arbete. Vårterminen 2006 började med en samman-
hängande fjortondagarsperiod i varje skola följt av cirka en vecka varannan 
månad per skola. Totalt var jag 38 dagar i S-skolan, respektive 33 dagar i N-
skolan. 

Jag följde barnen hela skoldagen, under planerade aktiviteter, måltider, 
raster och även under mer ostrukturerade aktiviteter som lek, väntan, etc. En 
avgränsning i studien har dock varit att följa barnen endast under den sche-
malagda tiden i förskoleklassen. Nedan följer en översikt över det empiriska 
materialet: 

 N-skolans förskoleklass S-skolans förskoleklass 

Antal fältdagar totalt 33 dagar 38 dagar 

Deltagande observationer fortlöpande under hela fältarbetet 

Videoobservationer 11 timmar 17 timmar 

Rundturer 70 minuter 40 minuter 

Fokussamtal 40 minuter 45 minuter 

Processberättelser  49 minuter 

2 timmar 2 timmar Återkopplingar, i form av stimu-
lated recall 

2 timmar 1½ timmar 

Tabell 1. Översikt över det empiriska materialet.  
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Fokussamtal, återkopplingar och processberättande har i samråd med peda-
goger och skolledning planerats in vid möjliga tillfällen under en tidsperiod 
som sträcker sig mellan höstterminen 2005 och vårterminen 2008.  

Erfarenheter under studiens gång 
Min erfarenhet av studien visar att en lämplig tidsperiod för insamling av 
data var att följa barngrupperna en vecka i taget. Några dagar, 2–4 dagar, var 
för lite, två veckor blev för långt. Att följa samma grupp under två veckor 
gav inte självklart en fördjupad tillgång. Relationen mellan barnen och mig 
förändrades och jag tyckte mig bli mer inblandad i testning och gränssätt-
ning. Mitt eget deltagande började glida mer mot en pedagogs, med inslag av 
framförhållning och kontroll, och jag fann det svårare att förhålla mig öppen 
inför det som skedde i nuet. 

Att skapa och bibehålla goda relationer till sina informanter kan ha avgö-
rande betydelse i en undersökning med etnografisk ansats. Att bygga relatio-
ner tar tid, men det är inte endast en tidsfråga. Det är skillnad mellan att ha 
tillstånd och att ha tillgång till ett fält och dess informanter.261 Det handlar 
om förtroende och tillit, vilket var en förutsättning för att få tillträde till de 
delar som var viktiga för studiens syfte. I mitt fall kunde det handla om att få 
vara i de rum där intensiv lek pågick, få lyssna till barnens samtal eller få ta 
del av konflikter som plötsligt flammade upp. Att få tillträde till detta tog 
oftast några dagar, självklart som mest i början av studien men även som en 
miniprocess varje gång jag återkom till skolorna. Att vara med från måndag 
till fredag var optimalt, det innebar att jag kunde vara med ”från början”, då 
gruppen sågs på nytt på måndagsmorgonen tills gruppen skingrades på fre-
dag eftermiddag.  

Deltagande observation och fältanteckningar 
Den deltagande observationen förknippas ofta med etnografiskt inspirerade 
undersökningar som har för avsikt att söka kunskap om människors me-
ningsskapande genom att ta del av deras vardagsliv. De två verben, deltaga 
och observera, ger dock associationer i olika riktningar. Ofta förknippas 
deltagande med aktivt handlande och observation med en mer passiv närva-
ro. Kombinationen deltagande observation innehåller därför en intressant 
spänning som till viss del speglar metodens möjligheter såväl som dess pro-
blem.262 Frågan blir vilken balans mellan deltagande och observation som är 
lämplig i förhållande till studiens syfte.  

Tyngdpunkten på antingen deltagande eller observation är också beroende 
av hur många sinnen som involveras. Att lyssna med alla sinnen innebär att 
vara tillgänglig och öppen för alla former av språk och uttryck.263 När delta-
gandet och observationen inrymmer flera sinnen möjliggörs ett utvidgat 
lyssnande.264  
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Under de deltagande observationerna fördes fältanteckningar som inled-
ningsvis främst var inskriptiva och transkriptiva till sin karaktär. Fältanteck-
ningar brukar inom etnografin indelas i tre typer: inskriptioner – där fältan-
teckningarna återger de händelser som sker så precist som möjligt, transkrip-
tioner – anteckningarna omfattar talat språk så ordagrant som möjligt, samt 
deskriptioner – beskrivningar av forskarens egna förnimmelser och tankar 
under en observation;265 Den sistnämnda typen av fältanteckningar är viktiga 
för att skapa ”täta beskrivningar”.266 

Anteckningar kan självklart aldrig exakt fånga eller återge en hel situa-
tion, det som utspelas filtreras genom mina ögon och min penna. Trots en 
medvetenhet om detta blev jag i början av mitt fältarbete ändå frustrerad av 
att så mycket hände samtidigt. Känslan var att något annat hela tiden gick 
förlorat under den tid jag antecknade, situationerna fortlöpte och jag hade 
ibland svårt att uppfatta det fortsatta skeendet samtidigt som jag antecknade. 
Mitt antecknande störde även min närvaro och mitt deltagande, vilket ledde 
till att min fokusering blev splittrad och att anteckningarna många gånger 
inte blev tillräckligt mättade. Detta gjorde att jag efter hand mer och mer 
övergick till videobservation som jag upplevde möjliggjorde en mer fokuse-
rad närvaro i det pågående skeendet samtidigt som kameran fångade situa-
tionen. Dock fortsatte jag att föra fältanteckningar parallellt vid behov, inte 
för att exakt återge hela förlopp utan mer fragmentariskt men samtidigt mer 
riktat mot för studien intressanta händelser. Anteckningarna kom att bli mer 
deskriptiva än tidigare och handlade mer om mina tankar och förnimmelser 
kring det som skedde och kom därmed mer att närma sig ovan nämnda täta 
beskrivningar.  

I början av min undersökning var några av barnen mycket intresserade av 
mina anteckningar, de undrade vad jag skrev och bad mig läsa högt. Då jag 
såg mina fältanteckningar som forskningsmaterial som ibland kunde innehål-
la känsliga sekvenser bedömde jag det som en forskningsetisk fråga och 
återgav det antecknade endast i allmänna och sammanfattande ordalag: ”Jag 
har skrivit om när ni fäktades med pinnarna” eller ”det handlar om vad som 
hände under samlingen”. I ena barngruppen var en grupp flickor angelägna 
om att få rita och anteckna i mitt block, det blev närmast en kamp om vem 
som fick skriva först och längst. Det hela löstes med att jag till slut rev ur 
lösa blad ur mitt block så att alla kunde skriva och rita samtidigt, vilket ledde 
till att deras antecknande snabbt avtog – det var antecknandet i mitt block 
som varit det intressanta. 

Videoobservationer 
Under min förstudie videofilmade jag och fann att det var en metod som 
fungerade väl för min avsikt att fånga den etiska dimensionen i en förskole-
klass vardagsliv. I min huvudstudie dröjde det dock några veckor innan jag 
kunde börja filma, en tid då jag lärde känna barn och pedagoger och endast 
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gjorde deltagande observationer. Det blev en långsam tillvänjning av mig 
som person och när själva filmandet påbörjades blev uppståndelsen kring 
kameran inte så stor. Kameran blev snabbt mitt verktyg och visade tydligt 
varför jag var där.267 När videofilmning används som metod i etnografisk 
forskning blir kameran en del av etnografens identitet och en aspekt av 
kommunikationen, men påverkar också i varje situation de relationer och det 
sociala spel som utvecklas.268 Trots att mitt filmande hade olika inverkan vid 
olika situationer uppfattade jag det som att kameran tydliggjorde och påmin-
de om mitt uppdrag samt gav mig tillträde som vuxen utan att vara pedagog.   

Ibland fick jag intrycket att barnen ville att vissa situationer skulle doku-
menteras. De hämtade mig, ”filma nu!” kunde de säga, som om det var vik-
tigt att just dessa stunder förevigades. Redan under förstudien bestämde jag 
dock att ”jag håller i kameran”, dvs. barnen fick inte själva filma eller spola 
tillbaka för att titta på det som redan var filmat. Däremot fick de titta i kame-
ran när jag höll i den och filmade vilket fungerade utmärkt då kameran för-
utom sökaren hade en riktningsbar widescreen där flera barn tillsammans 
med mig kunde följa det som filmades.269 Videokamerans widescreen gav 
även möjligheter att under filmning placera kameran i mitt knä. Genom att 
inte blockera mina ögon och mitt ansikte kunde ögonkontakt och närvaro 
behållas även då jag filmade och kamerans plats blev därmed inte lika cen-
tral. 

Jag filmade med handhållen kamera vilket gav den flexibilitet som kräv-
des för att kunna följa barn i rörelse. Till och med ett lätt enbenstativ (s.k. 
monopod) visade sig vara i vägen under de snabba förflyttningar som hela 
tiden skedde. Jag valde, med risk för sämre bild- och ljudkvalitet, att priori-
tera rörligheten framför de tekniska fördelar som fast kamera på stativ inne-
bär, för att i möjligaste mån kunna följa och delta i skeendet.270 Ofta visade 
sig ljudkvaliteten räcka för transkribering av situationen, svårigheten var 
snarare att få med hela händelseförloppet, dvs. hinna filma även inledningen 
av situationerna. Jag provade under en tid en lös stereomikrofon271 vilket inte 
förbättrade ljudkvaliteten, snarare tvärtom, fler ovidkommande ljud kom 
med och det var svårare att urskilja vad som sades vid transkriberingen.  

De första inspelningarna tenderade att bli väl svepande i ett försök att ”få 
med allt”, men efterhand blev filmningen mer fokuserad, situationerna mer 
avgränsade och sekvenserna längre. Vid filmningen skedde ett första urval 
av situationer. Vad av allt som skedde samtidigt skulle filmas? Kameran 
tvingade och hjälpte mig att välja och att välja bort i en mycket händelserik 
miljö.  

Totalt blev det ca 28 timmar inspelad film, vilket är ett relativt omfattande 
material. Ett omfångsrikt material innebär dock inte automatiskt ett rikt ma-
terial, men jag anser att fördelarna med de många timmarna film överväger. 
Intentionen att försöka följa och fånga den etiska dimensionen i de två barn-
gruppernas vardag kräver en metod som kan härbärgera rörlighet, variation, 
förändring, längre förlopp, ögonblick, närhet och distans. Videofilmningen 
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klarar detta, men tilliten från dem som filmas är nödvändig för att få tillträde 
till alla sorters situationer; det tar sin tid att bygga upp ett förtroende och 
samtidigt hitta en nivå där filmandet inte känns för påträngande. Jag menar 
vidare att det krävs många situationer att välja bland för att få kunna välja ut 
några som är tillräckligt komplexa för att kunna undersöka frågor som rör 
barnens etiska möten och dess möjlighetsvillkor. 

Rundturer 
Under vårterminen 2006 genomförde jag sammanlagt 12 rundturer med 22 
barn på de båda skolorna. Rundturerna, som videofilmades, tog mellan 10 
och 20 minuter beroende på antalet deltagande barn som varierade mellan 1 
till 5 stycken. Avsikten med rundturerna var att ge barnen möjlighet att be-
rätta om regler och ordning ute och inne, att berätta kring sin lek (vad? med 
vilka? var?), att visa mig platser där de tyckte om respektive inte tyckte om 
att vara, samt att ge tillfälle för dem att visa och/eller berätta om sådant de 
själva tyckte var viktigt.  

Rundturer är en metod som utvidgar vuxnas möjligheter att lyssna till 
barn då turerna leds av barnen själva. Barnens deltagande kan se olika ut 
beroende på vad som undersöks.272 Ofta används olika former av rundturer 
då kopplingen mellan människor och platser undersöks.273  

Genom att använda videokameran som verktyg kan rundturen utvecklas 
vidare, forskaren behöver inte nödvändigtvis befinna sig bakom kameran 
hela tiden, dvs. vara osynlig insamlare av data.274 Då jag enbart filmade med 
handkamera och inte använde stativ är jag själv inte synlig i filmerna. Där-
emot kan man höra min röst som då och då kommer in med frågor och kom-
mentarer.  

Att göra rundturer med barn är inte helt oproblematiskt, barns svar är ofta 
situerade och relaterar direkt till den plats där de befinner sig då de svarar på 
frågan.275 Men å andra sidan är problematiken liknande vid barnintervjuer 
där möjligheten för barnet/barnen att visa svaret eller till förflyttning dessut-
om saknas vilket utesluter en eventuell utvidgning av svaret. Två av rundtu-
rerna blev på grund av yttre omständigheter enbart förlagda inomhus och 
barnens svar på frågorna blev då kortare och innehöll färre associationer än 
vid de rundturer som förlades både inom- och utomhus.   

Att välja rundtur som metod trots att forskningsområdet inte är direkt re-
laterat till vare sig plats eller miljö kan tyckas långsökt.276 Jag anser dock att 
fördelarna med rundturer med yngre barn överväger framför barnintervjuer 
då barnen får större utrymme och fler möjligheter att uttrycka och rent kon-
kret koppla sina svar till platser och/eller detaljer under rundturerna. Att 
tillsammans med dem besöka deras viktiga platser, osynliga och synliga 
gränser, trånga och hemliga ställen, gav dessutom speciella möten mellan 
mig och barnen, där det vid några tillfällen blev tydligt att barnen prövade 
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platsernas begränsningar och samtidigt mina gränser i egenskap av närva-
rande vuxen.277 

Fokussamtal och återkopplingar 
Då pedagogernas erfarenheter och tankar inte kunde fångas med hjälp av 
observationer har jag även genomfört fokussamtal med pedagogerna i de 
båda förskoleklasserna. Fokussamtalen kan liknas vid fokuserade gruppin-
tervjuer eller gruppsamtal där ett samtal kring ett givet ämne förs på uppma-
ning av en forskare. 

Min avsikt var inte att studera interaktionen eller argumentationen mellan 
pedagogerna, vilket är vanligt vid fokusgrupper.278 Syftet med fokussamtalen 
var istället att lyssna till vad pedagogerna valde att samtala kring vid all-
männa frågor om det pedagogiska arbetet samt vid mer specifika frågor om 
värdegrund, regler och styrdokument. Då pedagogernas uttalanden och sam-
tal var det centrala i samtalen användes inte videokamera utan samtalen spe-
lades istället in auditivt.279 Skälet till att välja fokussamtal framför individu-
ella intervjuer var intentionen att fånga pedagogernas gemensamma tankar 
och samtal kring dessa utvalda frågor med anknytning till forskningsområ-
det.280 Att som pedagoggrupp tillsammans fokusera och formulera sig kring 
vissa frågor med utgångspunkt från den dagliga verksamheten kan visa på 
såväl hinder som möjligheter i det gemensamma arbetet och sågs här som en 
del av forskningsprocessen. 281 

Vid fokusgrupper finns en distinktion mellan strukturerade och ostruktu-
rerade samtal.282 Ju mer samtalsledaren styr samtalen och interaktionen i 
gruppen, ju mer strukturerat anses samtalet vara. Vid en ostrukturerad fo-
kusgrupp samtalar deltagarna så mycket som möjligt med varandra och i 
mindre utsträckning med samtalsledaren. Jag valde en semistrukturerad 
form, ett mellanting mellan ett strukturerat och ostrukturerat fokussamtal,283 

där jag ställde frågorna och lät deltagarna samtala kring ämnet. Om jag be-
dömde att samtalet tappade fokus eller hamnade långt ifrån ämnet påminde 
jag om frågans fokus eller förde samtalet vidare till nästa fråga.  

Till skillnad från deltagande observationer och videoobservationer skedde 
fokussamtalen under en begränsad tid och under mer strukturerade former.284 

Innehållen och intensiteten i samtalen visade dock på ett engagemang hos 
pedagogerna som inte alltid uppstår vid regelrätta intervjuer där fråge-svars-
mönstret tenderar att lamslå samtalet. 

Återkopplingar i form av stimulated recall 
Efter en tid av bearbetning av mitt material återvände jag till pedagoggrup-
perna för återkoppling. Jag ville visa utvalda delar av det insamlade materia-
let och hur jag arbetade vidare med insamlad data. Dels för att utifrån forsk-
ningsetiska aspekter ge pedagogerna en inblick i forskningsprocessen, dels 
för att jag var genuint intresserad av pedagogernas tankar och reflektioner 
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kring de videofilmade situationerna och de transkriptioner jag valt. Dessa 
återkopplande samtal kan närmast liknas vid ”stimulated recall” där man 
med hjälp av stimuli, t ex en inspelad videosekvens, en ljudupptagning eller 
transkription, stimulerar och påminner informanterna om en situation där de 
själva varit involverade.285 Stimulated recall är en metod som användas inom 
pedagogisk forskning när det finns ett intresse av lärares kommentarer kring 
det egna arbetet.286 Det är vanligt att man söker informanternas kunskaper 
eller uppfattningar eller reflektioner kring det egna interaktiva tänkandet.287 
Då jag i första hand var intresserad av vad pedagogerna tillsammans uttryck-
te kring de utvalda situationerna valde jag, precis som vid fokussamtalen, att 
träffa pedagogerna i grupp. Jag kan också finna likheter mellan dessa åter-
kopplande samtal och ”dekonstruktiva samtal” kopplade till ett kooperativt 
läsningsarbete.288  

Informanters respons vid återkopplingar kan i vissa fall vara överraskande 
och kan ibland t.o.m. ändra forskningens riktning. Även om mina erfarenhe-
ter från stimulated recall inte varit så dramatiska har de helt klart utvidgat 
mitt eget arbete med materialet. Informanterna har själva tagit upp och for-
mulerat känsliga eller svåra passager som jag haft svårt att formulera utan 
deras hjälp.  

Processberättelser 
I slutet av höstterminen 2005 startade under en samling ett samtal mellan 
barn och pedagoger kring ”varför man ska göra som man ska” i en av de 
förskoleklasser som jag följde. Då jag inte var i klassen just när det skedde, 
utan fick det återberättat av en av pedagogerna, bad jag att få ta upp den 
återberättade händelsen auditivt vid ett senare tillfälle.  

Samtalet mellan barn och pedagoger kring ”varför man ska göra som man 
ska” fortsatte sedan under den återstående tiden av läsåret och kom att på-
verka utvecklingen på flera plan. Då processen som tagit fart till stora delar 
var osynlig, men ändå fortlöpte, bad jag pedagogen att vid ytterligare två 
tillfällen återberätta sin version av skeendet vilket också spelades in och 
transkriberades. 

Kanske hade inte själva processen blivit lika tydlig om den endast hade 
fångats mer fragmentariskt genom de andra metoderna jag valt. Pedagogens 
berättelser som följde hela händelseförloppet, kunde nu kompletteras genom 
de deltagande observationerna och videoobservationerna där processen en-
dast glimtvis blev synlig och möjlig att fånga. 

Översikt över studiens empiriska material 
Det empiriska materialet i studien är som tidigare nämnts mångfacetterat: 
deltagande observationer, videoobservationer och rundturer. Fokussamtal 
och återkopplingar med pedagoger från de båda förskoleklasserna. Trots 
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”drunkningsrisk” på grund av materialets omfång anser jag dock att kombi-
nationen av olika metoder för datainsamling i sig är av stort värde.289 

Observationerna är gjorda under 2005–2006. Fokussamtalen med peda-
gogerna i förskoleklasserna är gjorda under höstterminen 2005, åter-
kopplingarna är gjorda vid två tillfällen per grupp: höstterminen 2006 samt 
vårterminen 2008. Pedagogen Evas processberättelser är inspelade vid tre 
tillfällen under vårterminen 2006. Det är i första hand videoobservationer 
som ligger till grund för huvuddelen av de situationer som analyserats i av-
handlingen. 

 

Metod 
Regler, ramar, 
ordning 

Pedagogens 
förhållningssätt 

Barnens möten 
i lek 

Barnens möten 
med naturen 

Deltagande observation x x x x 

Videoobservation x x x x 

Rundtur x x x x 

Fokussamtal x x   

Återkoppling x x x  
 
Processberättelse 

 
x 

   

Tabell 2: Datagenerering i förhållande till avhandlingens empiriska kapitel. 

Databearbetning och analys 
Efter varje avslutad dag under datainsamlingen ritade jag en form av karta 
över vad som hänt under dagen. På kartan beskrev jag i korta ordalag situa-
tioner eller förlopp, markerade viktiga sekvenser eller situationer, gjorde 
egna kommentarer och kopplingar mellan situationer samt tydliggjorde vil-
ken typ av datainsamling som använts (videofilmning, deltagande observa-
tion, etc.). Detta gav mig överblick över dagen samt över växlingen mellan 
olika former av datainsamling, vilket var nödvändigt med tanke på metoder-
nas antal och möjligheten att senare kunna hitta i det omfångsrika datamate-
rialet.  

När jag efter hand sparade mina filmer på dvd-skivor gjorde jag samtidigt 
listor över filmernas innehåll. Listorna, som fungerade som en form av 
sammanfattningar av filmerna, indelades i kolumner med band-
/skivnummer, inspelningsvecka, sekvensernas tidslängd och innehåll. Varje 
filmsekvens beskrevs kortfattat med några ord eller uttryck och utgick från 
frågan ”vad händer här?”. Vid senare genomgång av materialet färglades 
huvud- och underspår i listorna. Åtskilliga sekvenser visade sig tillhöra flera 
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spår samtidigt vilket markerades manuellt med färgpennor. Listorna upprät-
tades för att få en sammanfattande helhetsbild av filmmaterialet. En första 
grov uppdelningen i relativt långa sekvenser och förlopp gav genom färg-
markeringen möjligheter att hitta i det relativt svåröverskådliga materialet 
för ett senare mer utförligt urval av kortare situationer eller kedjor av hän-
delser (processer). 

Urval av sekvenser och situationer 
När den huvudsakliga datainsamlingen var avslutad och mina teoretiska 
utgångspunkter fastlagda valde jag ut ett antal situationer från varje spår. 
Dessa situationer transkriberades sedan. Transkriptionerna, från videofil-
merna och i förekommande fall fältanteckningarna, kom senare att ligga till 
grund för analyserna.  

Urvalskriterier 
Inför ett första urval tittade jag igenom alla filmer än en gång, så samman-
hängande som möjligt, samtidigt som jag korrigerade listorna med färgmar-
keringarna. Utifrån studiens syfte markerade jag sekvenser i huvudspåren 
”regler, ramar och ordning”, ”pedagogens förhållningssätt”, ”barns lek”, 
”barns möte med naturen”. Samtidigt var jag öppen för och fortsatte att mar-
kera situationer som inte hade direkta kopplingar till spåren. I de valda situa-
tionerna förhandlades ett etiskt värde och/eller en etisk dimension framkom 
mer eller mindre explicit. Situationerna inrymde alltid någon form av möte 
eller interaktion och en tänkbar avgränsning hade kunnat vara att fokusera 
etiska handlingar mellan barn.290 Min avgränsning är dock vidare; potentiellt 
etiska möten kan i min studie också vara ett möte mellan barn – vuxen (pe-
dagog) eller ett möte mellan barn – djur/natur.  

Jag har strävat efter att lyfta fram situationer och processer där förloppet 
går att följa. Därför har situationer där inledningen eller upplösningen varit 
oklar valts bort vilket inte har varit direkt kopplat till situationens tidslängd, 
då även mikrohändelser kan upplevas som sammanhållna situationer. De 
utvalda situationerna hade ofta uppstått under den tid som inte var reglerad: 
vid utevistelse, vid lek, vid övergångar mellan planerade aktiviteter, etc. 
Vissa utvalda situationer var dock hämtade från tillfällen som var reglerade 
och planerade, men där det i planeringen funnits tillräcklig tid och rymd för 
det oväntade att uppstå, vilket tydligast framkom när jag följde längre pro-
cesser. Trots att jag följt och observerat barngrupperna under såväl den re-
glerade tiden som den oreglerade har jag i första hand utgått från situationer 
och processer som varit initierade av barnen, vilket får till följd att vissa barn 
och pedagoger förekommer mer än andra i mitt presenterade datamaterial. I 
urvalet har även forskningsetiska hänsyn tagits då utvalda situationer inte får 
hänga ut eller skada enskilda barn eller pedagoger.  
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När det gäller den tekniska kvaliteten har mitt riktmärke varit ”good eno-
ugh”, dvs. jag har inte låtit ett kvalitetstänkande styra själva filmningen, 
vilket har gjort att kvaliteten på videosekvenserna inte alltid är den bästa. 
Detta gäller särskilt vid situationer med flera barn inblandade där jag försökt 
hänga med genom att flytta fokus och i början av studien då jag ideligen 
använde zoomen. Fördelarna med att filma med handhållen kamera har 
emellertid övervägt då det ökade min rörlighet och gjorde att jag kom när-
mare barnen och händelsernas centrum – något som jag menar är en kvalitet 
i sig. En fast kamera tenderar att rikta uppmärksamheten mot stabila aktivite-
ter till skillnad från en rörlig som lättare kan dokumentera rörliga aktivite-
ter.291 Vid urvalet av sekvenser har dock ett av kriterierna varit att den valda 
sekvensen måste ha tillräckligt god bild och gott ljud för att kunna transkri-
beras på den nivå som avses, dvs. utifrån vald analysnivå.  

Då barns förhandling och upprätthållande av etiska värden inte enbart 
sker i korta avgränsade situationer har det varit nödvändigt att även följa 
händelser som utvecklats vidare över tid. Det har inneburit att situationer 
som kan länkas samman har valts ut och betraktats som ett skede över tid 
trots att situationerna inte avlöst varandra. De har sedan bearbetas och analy-
serats som en process. 

Transkribering och transformering 
För att möjliggöra en presentation av och en kommunikation kring materialet 
måste såväl ljudspår som film omvandlas till text och bild, vilket är en ytterst 
tidskrävande del av analysarbetet. Det är dock en viktig del då denna fas på 
sätt och vis är avgörande för den analys som är möjlig att göra. När det gäll-
er transkribering och transformation av videoobservationer krävs flera ställ-
ningstaganden då varje filmögonblick innehåller otroligt många detaljer.292 
Vad är viktigt att ta med i transkriptionen/bilden? Vad bör utelämnas? Hur 
ska de som filmats komma till sin rätt?  

Transkribering till text 
Min startfråga vid transkriberingen har varit: ”Vad händer här?” Såväl ver-
bala som icke-verbala uttryck har skrivits fram. Sättet att tala och formulera 
sig uttrycker dock ofta något utöver ordens innebörd.293 Talspråk och sätt att 
tala kan genom tecken och symboler skrivas fram i transkriptionen. Tran-
skriptionens utformning och utförlighet måste dock alltid vara kopplat till 
syfte och analysnivå.294 För mig har det varit viktigt att försöka hitta ett 
skriftspråk som ligger så nära talet som möjligt, men som ändå innehåller ett 
skrivet språks kvaliteter. De utvalda situationerna har transkriberats ord för 
ord. Texten har därefter rensats något på sådant som hör till talspråk medan 
informanternas ordval i möjligaste mån har hållits intakt.  

Transkriptionerna har sedan skrivits om till excerpt. Inom etnografin an-
vänds främst två sätt att presentera sina excerpt på: integrerande strategi 
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samt excerptstrategi.295 Integrerad strategi innebär att bearbetade fältanteck-
ningar skrivs direkt i löpande text och får en mer sammanhållen berättande 
form.296 I excerptstrategin är utdragen visuellt markerade i texten och tydlig-
gör därmed för läsaren vad som ligger till grund för analyserna.297 Jag har i 
denna studie tillämpat en hybrid mellan dessa strategier. Verbala såväl som 
ickeverbala uttryck har skrivits fram i löpande text men har placerats i visu-
ellt markerade citatutdrag för att läsaren tydligt ska kunna se vad som gene-
rerats från datamaterialet och ligger till grund för mina analyser.  

Transformering till bild 
När det har varit svårt att formulera vissa icke-verbala uttryck i ord har ex-
cerpten kompletterats med bildillustrationer hämtade ur videoobservationer-
na. Illustrationerna ligger nära den fotografiska förlagan men genom det 
dataprogram jag använt har en avkodning av bilderna gjorts med hänsyn till 
informanterna.298 Min intention med dessa illustrationer är att de ska lyfta 
fram och ytterligare belysa det som formulerats i text. Det kan vara gester 
eller rörelser som följer på varandra. Eller som i djurleken nedan, ansiktsut-
tryck och de kroppsliga positionerna i rummet: 

 

       
I denna djurlek där barnen på en mycket subtil nivå uttrycker sig som de djur som 
ingår i leken framkommer bl.a. deras ansiktsuttryck och ständigt förändrade positio-
ner genom bilderna. 

Då en bild ändå alltid riskerar att visa ett stelnat ögonblick har jag genom att 
ta fram två eller tre bilder i serie även försökt att illustrera skeenden, som i 
bildsekvensen nedan där två pojkar fäktas med pinnar/svärd:299  
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I bildsekvensen framgår det hur pojkarna kroppsligt förhåller sig till varandras rörel-
ser och svärd. Exempelvis pareras även den vänstra pojkens osynliga svärd, vilket 
har varit svårt att formulera i ord utan långa detaljerade beskrivningar.   

Även till synes små detaljer eller förändringar kan ha en viss betydelse i ett 
förlopp, som i nedanstående exempel från en situation där en pedagog försö-
ker lyssna in och lösa upp en tidigare konflikt mellan två barn:  

     
Bilderna visar hur pedagogen använder sin egen kropp för att skapa rum och möjlig-
het för konfliktlösning. Pedagogens vänstra hand riktar återkommande den högra 
pojkens huvud in mot det samtal som pågår. 

Genom att transformera stillbilder ur mina videobservationer till stiliserade 
konturteckningar har min avsikt varit att hitta en illustrationsnivå som kan 
förtydliga detaljer och beskriva uttryck som är icke-verbala och inte låter sig 
nedtecknas direkt i skrift, utan att röja informanternas identitet. I följande 
sekvens där två pojkar i en lek rör sig synkroniserat ute på skolgården är 
deras ordlösa interaktion tydlig men samtidigt svår att beskriva i ord: 

      
Av bilderna framgår att de båda pojkarna är inbegripna i en gemensam rörelse där de 
hela tiden rör sig synkroniserat i förhållande till varandra. 

De transformerade bilderna menar jag således kan fungera som ett förtyd-
ligande och samtidigt ett tillägg till de transkriberade situationerna. Men jag 
vill även framhålla att i de delar där jag försökt få fatt i den fysis-
ka/kroppsliga dimensionen av förhandling och etiska möten har jag genom 
själva bildbearbetningen i sig fått syn på ytterligare detaljer på en subtil nivå. 
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Analys  
Utifrån min utgångspunkt i det etiska mötet har jag påbörjat studien i mina 
inringade problemområden: barnens etiska möjlighetsvillkor i förhållande till 
övergripande ramar, regler, ordning och till pedagogernas förhållningssätt, 
samt deras egna möten i lek och möten med naturen ur ett etiskt perspektiv. 
Varje problemområde har förutom utgångspunkten krävt viss ytterligare 
teoretisk förankring inom sitt specifika fält. Detta har lett till minst två ana-
lysnivåer. Dels på ett mer övergripande filosofiskt plan främst med utgångs-
punkt från Levinas tankar kring det etiska mötet, dels på ett mer pedago-
giskt/didaktiskt plan. Kapitlen som följer i del III och del IV kan därför be-
traktas som självständiga delar där mina analyser av de empiriska exemplen 
till största delen förankras på en pedagogisk/didaktisk nivå och där 
kopplingar till den mer övergripande nivån görs först i kapitlens sammanfat-
tande reflektioner. I del V är intentionen att de olika kapitlen ska sammanfö-
ras och med fokus på ”det etiska mötet” diskuteras på ytterligare en abstrak-
tionsnivå och återkopplas till den övergripande utgångspunkten. Denna ge-
nomlysning av konklusionen av mina analyser resulterar i en fördjupning där 
aspekter på det etiska mötet reflekteras från den teoretiska utgångspunkten 
till empirin och vice versa.  

Nivåer och verktyg i förhållande till empirin 
Som tidigare nämnts ser jag min datagenerering som ständigt pågående un-
der hela avhandlingsarbetet. Under arbetet uppstod efterhand nya frågor 
kring analys. Mina analysverktyg kändes otillräckliga, utöver den över-
gripande och den pedagogiska/didaktiska nivån uppkom frågor på andra 
plan. Genom verben i mitt syfte, ”hur barn skapar och förkroppsligar etik”, 
blev exempelvis den icke-verbala dimensionen av etik tydlig och behovet av 
ytterligare analysverktyg blev uppenbart.  

Att fånga kroppsliga uttryck  
Redan i bearbetningen av förstudiens empiri upptäckte jag att verbala uttryck 
var möjliga att få syn på genom att följa den transkriberade ordväxlingen, 
men att de icke-verbala riskerade att få en undanskymd roll. Detta var märk-
bart i framskrivningen av excerpten, som i följande exempel från förstudiens 
wrestling-/brottningslek: ”Kampen mellan Mustafa och Andreas ökar i tem-
po, karateslag markeras och sparkar måttas. Mustafa och Andreas rör sig 
snabbt och synkroniserat, ingen gör illa den andre på riktigt.” Ett innehålls-
rikt skede där etik förkroppsligas och kommer till fysiska uttryck beskrivs 
här svepande och kortfattat. I kapitlet om pedagogernas förhållningssätt samt 
i kapitlet om barns lek var intentionen att försöka fånga glimtar av barnens 
och pedagogernas kroppsliga uttryck. Nya frågor uppstod: Vad skulle lyftas 
fram ur sekvenserna från dessa spår och underspår i förhållande till kroppen 
och dess fysiska uttryck? Hur skapas etik? Hur uttrycker och förhåller sig 
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barnen (och pedagogerna) till detta genom sina kroppar? Hur förhandlas 
etiken rent fysiskt? Hur upprätthålls (och överträds) det som gäller och för-
handlats fram på en fysisk nivå? De avkodade stillbilderna ur videoobserva-
tionerna hjälpte mig att till viss del lyfta fram och förtydliga nyanser i det 
som hände i sekvenser där de icke-verbala uttrycken var centrala.300 I ex-
emplet ovan, i Mustafas och Andreas kamp, handlade det t ex om att granska 
deras synkronisering och hur deras kamp utan ”att göra illa varandra på rik-
tigt” gick till på detaljnivå. I en helt annan sekvens handlade det om att finna 
lämpliga verktyg för att kunna lyfta fram när en pedagog i en konfliktlös-
ningssituation omväxlande förstärkte sina yttranden med sitt kroppsspråk 
men samtidigt gav motsägelsefulla budskap där kroppen sade en sak och 
talet något annat. För att överhuvudtaget få syn på glappet, men även sam-
manflätningen, mellan kroppsspråk och talat språk fordrades en samtidig 
analys av transkription och frysta stillbilder från den filmade situationen.301 

Att fånga skeenden och processer  
Genom att markera och senare koppla ihop sekvenser från olika tillfällen kan 
längre förlopp och processer fångas. De sekvenser som under en inledande 
fas färgmarkerats kan under bearbetningsfasen sättas samman och processer 
som sträcker sig över tid kan hittas i materialet och följas upp.302 En sådan 
samling av data kan underlätta uppföljandet av skeenden och i vissa fall för-
djupa förståelsen kring ett fenomen. I mitt material anger de markerade spå-
ren vad sekvenserna handlar om och ibland kan som tidigare nämnts situa-
tionerna länkas till fler än ett spår. Exempelvis har de två brottnings-
/wrestlingssekvenserna från förstudien båda markerats med många färger 
vilket betyder att de kan härröras till flera av spåren. Mångfärgade situatio-
ner tyder ofta på komplexitet där handlingen sker på flera plan samtidigt och 
analyser utifrån olika fokus och nivåer är möjliga att göra. Även pinnleken, 
ett underspår i spåret ”lek”, är möjlig att följa som en process över tid, där 
barnen (och pedagogerna) i en av klasserna förhandlar kring vad som gäller i 
leken med pinnar, under hela året i förskoleklassen. Att sätta ihop andra 
samlingar kring pinnleken skulle förstås vara möjligt beroende på vilket spår 
(där regler, pedagogens förhållningssätt, kroppen, men även exempelvis 
konflikter och genus vore möjliga) och vilken del av syftet som valts.303 

Att synliggöra möjlighetsvillkor  
Genom att i kapitlet ”Regler, ramar och ordning” göra analyser av såväl 
enstaka empiriska situationer och processberättelser som styrdokument på 
olika nivåer har intentionen varit att möjliggöra en diskussion som spänner 
över både formulerings- och realiseringsnivån.304 Detta kan ses som ett ex-
empel på hur mina data kan mötas under samma spår och skrivas fram till en 
sammanhängande text. I den inledande fasen såg jag det inte som något pro-
blem, men under bearbetnings- och analysfasen har jag insett att det inte är 
helt oproblematiskt att få ihop ett mångfacetterat datamaterial till en text.305 
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Jag har under bearbetningen insett att analyserna av de olika datakällorna 
kräver en synkronisering när det gäller bearbetning och analysnivåer så att 
de i skrivfasen blir kompatibla. 

Analysprocessen 
Tanken är att mina insamlade data inte ska ses hierarkiskt utan att text som 
styrdokument såväl som transkriptioner ska utsättas för likvärdiga analyser. 
Analyserna skiftar utifrån analysens fokus och nivå. Samtidigt är det också 
viktigt att behålla en koppling till den kontext där datan samlats in. Vissa 
analyser innehåller därför fragment från rundturer och återkopplingar. Även 
kopplingar till teori och tidigare forskning förekommer som referenser och 
citat. Analyserna är mina, men jag har samtidigt velat visa att även de har 
växt fram i en kontext utifrån det som varit mig tillgängligt. Precis som jag 
ser att min framskrivning av empirin inte kan ge en allomfattande bild av det 
som sker, betraktar jag således inte heller mina analyser av de empiriska 
exemplen som heltäckande. Det handlar alltså inte om att presentera rena 
data eller en sanning (”min sanning”), andra analyser utifrån andra utgångs-
punkter eller perspektiv är fullt möjliga.306  

Rent metodiskt kan analysprocessen i efterhand sammanfattas i följande 
steg:307 
• Inringande av preliminära problemområden och spår utifrån förstudiens 

observationer. 
• Insamling av data utifrån dessa spår. Kartor över det insamlade materialet 

upprättas. Huvudspår och underspår färgmarkeras och uppdateras under 
arbetets gång.  

• Genomgång av hela det insamlade materialet för helhetsbild. Urval av 
situationer utifrån teoretisk utgångspunkt, syfte och spår.   

• Transkribering och transformering av utvalt datamaterialet. Genomläs-
ning med fokus på helheten. 

• Återkopplingar till pedagoggrupperna, stimulated recall kring valda vi-
deoobservationer och transkriberat material. 

• Egen analys av transkriberat och tranformerat material utifrån syfte och 
specifik analysnivå.  

• Metaanalys med fokus på helheten, fördjupning till ytterligare abstrak-
tionsnivå utifrån den övergripande teoretiska utgångspunkten.  

Forskningsetiska aspekter 
Att genomföra en etnografisk studie innebär en avvägning mellan att närma 
sig sina informanter, delta i det som sker och samtidigt bevara en tillräcklig 
distans för att kunna fortsätta att förvånas och förundras i det pågående ut-
forskandet. Att bibehålla en öppenhet och samtidigt en reflekterande håll-
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ning inför det till synes självklara och invanda. Jag har upplevt det som en 
forskningsetisk balansgång att granska och analysera mitt insamlade material 
utan att hemfalla till ett alltför kritiskt förhållningssätt samtidigt som jag har 
strävat efter att inte oreflekterat anamma allt som sker i förskoleklassernas 
praktik. Det handlar om en respekt för mina informanter, barn och pedago-
ger, som släppt in mig i sin vardag och låtit mig ta del av sina tankar och 
handlingar.308 Samtidigt finns en önskan att göra materialet rättvisa; min 
avsikt är ju inte att endast beskriva hur dessa frågor hanteras i två verksam-
heter, inte heller att utvärdera två verksamheter utifrån etiska utgångspunk-
ter.  

Då jag utgår från en relationell syn på etik är mitt förhållningssätt, mitt 
eget handlande samt min datagenerering särskilt viktigt. Etiken skapas och 
förhandlas även i relationen mellan mina informanter och mig som forskare, 
vilket ställer stora krav på vad jag gör och hur jag förhåller mig till mitt eget 
handlande och min egen kunskapsproduktion genom datagenereringen.309 

Mina forskningsetiska överväganden har därför följt mig under hela forsk-
ningsprocessen. I inledningsfasen har det varit min skyldighet som forskare 
att informera de berörda om forskningens syfte enligt informationskravet, ett 
av de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning.310 Efter att ha fått klartecken från skolled-
ning samt berörda pedagoggrupper besökte jag pedagogerna vid slutet av 
vårterminen 2005 och informerade om min studie, syftet och de forsknings-
etiska principerna. Jag klargjorde att det inte var fråga om en jämförande, 
utvärderande studie eller någon form av bedömning av verksamheterna.  

Enligt samtyckeskravet har deltagarna själva rätt att bestämma över sin 
medverkan och när deltagarna är under 15 år bör även samtycke från föräld-
rar/vårdnadshavares inhämtas.311 Vid höstterminens första föräldramöten 
deltog jag och presenterade min forskning och dess syfte samt forsknings-
etiska överväganden för barnens föräldrar. Föräldrarna fick skriftlig informa-
tion om studien och en förfrågan om tillstånd för videofilmning.312 På den 
ena skolan gav samtliga föräldrar sitt samtycke till videofilmningen, på den 
andra skolan avböjde föräldrar till 6 av de 37 barnen videofilmning. Första 
dagen i respektive skolor presenterades jag för barnen och berättade kort om 
mig och min forskning. Jag berättade att jag skulle vara med och observera 
och senare även filma och att man när man ville kunde säga till mig att läm-
na situationen eller sluta att filma. När jag fått in föräldrarnas svar och det 
var dags att börja filma påminde jag barnen om att det var helt i sin ordning 
att avböja min närvaro och filmning utan att ange varför. Jag undvek att fil-
ma de barn vars föräldrar avböjt videofilmning. Sex-sjuåriga barn är emeller-
tid mycket rörliga och det hände vid ett fåtal tillfällen att några av just de 
barnen plötsligt hamnade inom kamerans synfält. Vid sådana sekvenser har 
dock dessa barn konsekvent utelämnats vid databearbetningen. 

Deltagarna i studien ska enligt konfidentialitetskravet inte gå att identifie-
ra. Ortens, skolans, klassernas, pedagogernas samt barnens namn är fingera-
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de. Vid val av fingerade namn på de barn med utländsk härkomst som delta-
git i studien har jag valt namn som inte är svenska. I linje med konfidentiali-
tetskravet finns däremot ingen självklar koppling mellan barnens fingerade 
namn och deras ursprungsland.313 

Datamaterialet och uppgifter om deltagare i studien har behandlats konfi-
dentiellt och förvarats på tillbörligt sätt. Det insamlade materialet har endast 
använts för angivna forskningsändamål i linje med nyttjandekravet.314 

I de rekommendationer som följer de forskningsetiska principerna fram-
går att det är önskvärt att deltagarna innan publicering får ”ta del av etiskt 
känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc.”315 Jag har vid återkopplings-
tillfällena gett pedagogerna tillfälle att ta del av utvalda situationer från da-
tamaterialet i form av filmsekvenser och transkriptioner, främst från empirin 
i avhandlingens andra del där möjlighetsvillkoren behandlas. Ur forsknings-
etisk synpunkt menar jag att det gett pedagogerna inblick i och möjlighet att 
följa forskningsprocessen, samt tillfälle till egna läsningar och reflektioner 
av materialet innan publikation.316 

Etiska aspekter vid videofilmning i en studie om etik 
Studiens karaktär och forskningsområdet i sig ger som tidigare nämnts sär-
skild anledning att noga tänka över de etiska aspekterna. Att ta hänsyn till 
barns och pedagogers integritet är självklart en del av ansvaret. Likaså att 
utgå från gällande forskningsetiska principer och vad som är god praxis vid 
videofilmning.317 I mitt fall har noggranna överväganden krävts, dels kring 
materialinsamling, analys samt filmernas/bildernas användning och sprid-
ning,318 dels kring etiska dilemman vid fältarbetet.319  

En forskningsetisk poäng med att videofilma är att kameran är synlig och 
påminner om att forskning pågår. Barnen har ibland sagt att de inte vill att 
vissa leksituationer ska filmas vilket självklart respekterats. Kanske var det 
lättare att be mig att sluta filma än att be mig att sluta anteckna eller att läm-
na rummet. Då min utgångspunkt varit etik i mötet och begreppet förhand-
ling var centralt i mitt syfte, var vad som skulle filmas eller inte filmas en 
ständigt närvarande fråga under min datainsamling. En studie som följer 
skapandet och upprätthållande av etik inbegriper självfallet situationer med 
konflikter och starka känslor. Det har varit avgöranden i stunden som avgjort 
om jag fortsatt att filma eller ej, då filmning i laddade situationer kan uppfat-
tas som okänsligt, påträngande och på samma gång distanserat.320 Dock har 
jag inte velat negligera att etiska situationer inte alltid är harmoniska utan 
försökt att även inkludera dem i min insamling när det har känts möjligt.   

En styrka med videoobservationer är att kollektiva analyser blir möjli-
ga.321 Vid återkopplingarna har pedagogerna fått tillfälle att ta del av valda 
filmsekvenser och transkriptioner från videofilmerna. Pedagogerna har bi-
dragit med egna läsningar som har diskuterats tillsammans med mig i re-
spektive pedagoggrupp. Dessa samtal har spelats in och transkriberats och 
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transkriptionen från det första återkopplingssamtalet har legat till grund för 
ett andra samtal och har på så vis gett möjlighet till återkommande reflektion 
och ytterligare fördjupning.  

Sammanfattande reflektioner  
Att mitt avhandlingsarbete utgår från ”det etiska mötet” på ett filosofiskt 
plan har fått konsekvenser under min datagenerering. Min positionering för-
utsätter en relationell interaktion med min omgivning också metodologiskt. 
Ett lyssnande förhållningssätt blir med nödvändighet en strävan då jag när-
mar mig och möter de barn och pedagoger som studien omfattar.  

I efterhand kan jag också se att Levinas begreppsvärld influerat mig på 
sätt som jag inte kunnat förutse. Exempelvis har spänningen mellan Levinas 
begrepp ”sägandet” och ”det redan sagda” skavt och samtidigt utmanat un-
der studiens gång. Urvalet av situationer och processer har tenderat åt skeen-
den som ligger lite utanför förskoleklassernas planerade verksamhet, skeen-
den när det som planerats tar en annan vändning eller när det finns en plane-
ring som ger plats för det oförutsägbara att inträffa. Spänningen har kvarstått 
genom hela datagenereringen, såväl under insamlingen, som i transkription 
och transformering samt i själva framskrivandet. Är det möjligt att gå från 
film till skriven text eller frusna bilder utan att förlora det som händer mellan 
raderna eller mellan bilderna? Går det överhuvudtaget att fånga ”sägandet” 
utan att det förvandlats till ”det redan sagda”? Peter Kemp har problematise-
rat frågan utifrån Levinas eget skrivande ur ett filosofiskt perspektiv:  

Men gör inte Lévinas med sin filosofi just det som han tar avstånd ifrån när 
han presenterar sina tankar i det sagda, i skrift? Tematiserar han inte själva 
sägandet? Här svarar han att filosofin är möjlig för att vi kan återfinna ett 
äkta sägande tack vare de spår den har efterlämnat i det sagda.  

Det handlar alltså om att återvända till verkligheten här och nu utifrån det 
spår som det redan sagda har bevarat av detta här och nu, och som vi för det 
mesta minns med skriftens hjälp (Kemp, 1992:49-50). 

Biesta menar att det inte går att närma sig Levinas tankar enbart på nivån av 
det redan sagda och det som slagits fast i skrift. Andra sätt att relatera till 
Levinas sägande, bortom det skrivna och det redan sagda, måste sökas.322 För 
min del har jag försökt att fånga ”verklighetens här och nu” genom mina 
observationer, samt senare under genereringen av mina data finna spår av 
sägandet som jag sedan omvandlat till skrift och bild, det redan sagda. Detta 
för att kunna återvända till ”här och nu” och fullfölja min undersöknings 
syfte. 

Nu följer de empiriska kapitlen där möjlighetsvillkoren och barnens mö-
ten utforskas utifrån studiens syfte och problemområden. 
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Del III – Möjlighetsvillkor 
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I avhandlingens första delar har jag försökt att förmedla den teoretiska och 
metodologiska grunden för mina studier. De delar som nu följer, del III och 
del IV, innehåller den empiriska delen av mitt arbete. Utifrån mitt syfte ut-
forskas här barnens etiska möten och deras möjlighetsvillkor från olika in-
fallsvinklar. Denna tredje del, ”Möjlighetsvillkor”, som tar upp de villkor 
som möjliggör (eller hindrar) barns möten är i sin tur delad i två kapitel: 
”Regler, ramar och ordning” samt ”Pedagogernas förhållningssätt”. Nästföl-
jande del IV, ”Barns möten”, studerar närmare barns möten i den dagliga 
verksamheten och är också den delad i två kapitel: ”Barns möten i lek” samt 
”Barns möten med naturen”.  

Även om min ursprungsidé var att följa barnen och i möjligaste mån utgå 
från deras horisont, insåg jag tidigt att det skulle bli omöjligt att bortse från 
de möjlighetsvillkor deras möten var inbäddade i.323 Villkoren framstod dock 
inte som glasklara, de var explicita såväl som implicita. De övergripande 
ramarna och reglerna, som skollag, läroplaner, kommunala och lokala skol-
planer, skolornas trivselregler och kontrakt, samt förskoleklassernas egna 
regler, var explicita. De begränsade och angav riktning, men öppnade också 
upp för möjligheter. Den mer implicita ordningen gav struktur åt vardagen 
samtidigt som den genom att just upprätthålla en ordning paradoxalt nog 
visade sig ge möjlighet till att pröva och göra motstånd mot rådande ordning. 

Pedagogerna, och även annan personal på skolorna, skapade i allra högsta 
grad möjligheter för etiska möten att komma till stånd, men kunde givetvis 
också i vissa fall begränsa dessa möjligheter. Även den omgivande miljön, 
såväl inom- som utomhus, erbjöd såväl begränsningar som möjligheter. När 
jag undersökte de båda förskoleklassernas möjlighetsvillkor för etiska möten 
fokuserade jag på ”regler, ramar och ordning” samt ”pedagogernas förhåll-
ningssätt”. Miljön som villkorsskapande vid etiska möten har dock fått en 
tillbakaskjuten plats i denna avhandling. Inte för att miljön är ointressant i 
sammanhanget, snarare tvärtom, men det skulle innebära en avhandling i sig. 
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Regler, ramar och ordning  

Alldeles i början av min empiriska undersökning deltog jag på uppropsda-
garna och höstterminens uppstart i de båda skolorna. Jag hade tidigare talat 
med de båda pedagoggrupperna om att min intention inte var att göra en 
jämförande studie. Men i inledningen av min datainsamling var det ändå 
skillnaderna mellan de båda grupperna som framstod tydligt. Det skärpte 
mina iakttagelser samtidigt som det kändes som om mina avsikter grumla-
des.324 Följande situationer visar två glimtar av hur det kunde gå till när de 
olika förskoleklasserna tog skolgården i besittning. Först en situation från en 
lek som pågick i N-skolan från och till under terminens första veckor: 

Det är tidig förmiddag på N-skolan och sensommarens värme dröjer sig kvar 
på den öppna asfaltsytan. Flickorna i förskoleklassen leker att de solar, de har 
brett ut handdukar, kläder, ryggsäckar, skor och vattenflaskor över en stor yta 
av den gemensamma skolgården. Flickorna säger till andra barn som inte del-
tar i leken att man inte får kliva på deras saker, vilket oftast respekteras, och 
själva tar de av sig skorna när de tar plats på det inmutade reviret. Några poj-
kar frågar om de får vara med och fler barn strömmar till och vill vara med. 
Det börjar bli lite trångt och ön av utbredda handdukar behöver expandera så 
Niki frågar pedagogen Ulla om de får använda regnkläderna också. ”Javisst, 
bara ni tar in dem innan ni går hem”, svarar Ulla. De utspridda kläderna upp-
tar nu en stor del av skolgårdens yta. En av fritidpedagogerna som står bred-
vid kommenterar: ”Det är så härligt att de leker – sommaren är så kort.” (N-
skolan, 050919) 

Solleken skedde under de första veckorna av höstterminen. En bit in på ter-
minen blev det kyligare och pedagogerna tröttnade på att leta efter kläder 
som kommit bort. Solleken avlöstes sedan av andra lekar, men det var ändå 
en viktig lek i början av terminen då de minsta flickorna i skolan mutade in 
stora delar av skolgården, ett revir som de både försvarade och bjöd in till.  

En helt annan typ av situation var när barnen i S-skolan skulle introduce-
ras i vad som fanns att göra på skolgården och vad som gällde på skolgården 
under en av terminens första dagar: 

Barnen är ute på skolgården, de är uppdelade i grupper och Ingrid samlar in 
en grupp i taget för en rundvandring. Första stationen är rampen, där barnen 
inte får springa eller åka ned med sparkcyklarna. ”Många barn har sprungit 
och slagit sig här”, berättar Ingrid. Nästa stopp är hinderbanan som barnen får 
prova på efter att Ingrid berättat att man måste gå en i taget utan att knuffas. 
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Vid gungorna är det viktigt att tänka på att vänta på en ledig gunga en bit 
ifrån och att man inte hoppar av gungorna vid gungbyten. Ingrid visar också 
hur långt barnen får gå: till cykelstället, till staketen och till den osynliga 
gränsen som går tvärs över skolgården. Ett barn från tvåan berättar om vilka 
regler som gäller om man vill låna saker (styltor, hinkar, hopprep, cyklar, 
etc.) från förrådsboden. Ingrid tillägger att skolans sparkcyklar ska köras på 
asfalten och frågar barnen vad som kan hända om man cyklar på berget eller 
över gränsen. Rundvandringen avslutas med en titt på ”myspysområdet”, där 
tvåorna odlat pumpor och blommor, dit man kan gå när man vill vila och ta 
det lugnt. (S-skolan, 060822) 

Det är viktigt att ha i åtanke att den fysiska miljön, platsen i sig, erbjuder 
möjligheter och begränsningar. De två skolornas gårdar har olika förutsätt-
ningar vilket i sig påverkar vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. På 
S-skolans skolgård dominerar en stor asfaltsyta i mitten, utanför går en trafi-
kerad väg och det är många klasser som är ute vid samma tillfälle. Mycket 
händer samtidigt och är man ny på skolan kan utemiljön upplevas som svår-
överskådlig. Den introduktion som Ingrid gjorde för barnen var tänkt som en 
hjälp att orientera sig, men också som ett tillfälle för dem att ta del av vad 
som gällde på skolgården.  

I de två situationerna kontrasteras det outtalade mot det uttalade samt det 
tillåtna mot det otillåtna. Situationerna i de båda skolorna står som två pola-
riserande exempel. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vad som 
gällde under höstterminens början inte nödvändigtvis gällde under hela året. 
Ordningen var inte något konstant och beständigt på någon av skolorna. Vis-
sa regler låg fast, nya regler kom till, andra regler försvann. Regler förhand-
lades och omförhandlades under hela läsåret i båda förskoleklasserna. 

Om man utgår från förskolan och skolan som potentiella platser för etik 
blir ramarna som styr verksamheterna intressanta då de skapar såväl be-
gränsningar som möjlighetsvillkor. Men vilka ramar och vilken ordning är 
det egentligen som styr förskoleklassernas vardagsliv? Vad är det som gäller 
och vad styr i sin tur ”vad som gäller”? Vad får man göra respektive vad får 
man inte göra? Lämnar de övergripande ramarna och reglerna något utrym-
me för förhandlingar kring värdefrågor och etiska möten? I detta avsnitt 
undersöker jag hur styrdokument och skolornas olika regelnivåer formulerar 
frågor kring etik och etiska värden.325 Genom den insamlade empirin belyses 
vidare hur etik förhandlas och upprätthålls i förskoleklassernas vardagsliv. 
Kopplingen mellan skolornas styrdokument och det som sker i praktiken är 
givetvis en komplex fråga och det finns ingenting som garanterar att det som 
formuleras i lagar och planer realiseras i dagliga handlingar.326  
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Gällande ramar och regler 
Varje förskola och skola är en institution som har till uppgift att realisera 
samhällets grundläggande värden så som de definieras i övergripande ramar 
som lagar och läroplaner. På realiseringsnivå kan det som uttryckts på for-
muleringsnivån förverkligas.327 En risk är dock att det uppstår en klyfta mel-
lan formulerings- och realiseringsarenan, där samhällets övergripande mål 
ställs mot en detaljplanering på lokal nivå.328 Ytterligare en risk är att skill-
naden mellan styrning och styrsystem ignoreras. Detta kan få till följd att 
läroplanens mål, grundade på etiska principer, konfronteras med ett kontroll-
system som snarast baseras på ett ekonomiskt marknadstänkande, vilket i sin 
tur kan påverka lärarens moraliska svängrum.329 Min avsikt är dock att 
främst fokusera på förskolans och skolans värdeområden i skollag, läropla-
ner samt i de kommunala och lokala skolplanerna för att närmare undersöka 
de möjlighetsvillkor som där finns.330 

Styrdokument som reglerar värdefrågor i förskola och skola 
Lagar som reglerar förskolans och skolans verksamhet instiftas, liksom övri-
ga lagar, av riksdagen. Även förordningar, de föreskrifter som beslutas av 
regeringen, styr förskolans och skolans verksamheter, t ex i form av läropla-
ner och allmänna råd.  Jag har avgränsat mig till att helt kortfattat nämna två 
lagar: Skollagen och diskrimineringslagen. Skollagen, då den är övergripan-
de och grundläggande, och som i sin reviderade form även innehåller en 
paragraf kring skydd av barn och elever mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Diskrimineringslagen, som i en särskild del behand-
lar utbildningsområdet. Efter det följer en genomgång av de två gällande 
läroplanerna, Lpo 94 och Lpfö 98.331 

Skollag och diskrimineringslag  
Tillsammans ger skollagen och diskrimineringslagen ramar som tydligt mar-
kerar barns och ungdomars lika rättigheter grundade i det svenska samhällets 
demokratiska värden. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelser 
som rör förskola, skolbarnsomsorg och skola.332 Lagen anger övergripande 
mål för skolans utbildning samt riktlinjer för hur skolans verksamhet ska 
utformas. I den andra paragrafen i skollagens första kapitel slås tydligt fast 
att lika villkor ska gälla för barns och ungdomars skolgång. Barnen ska ge-
nom kunskap och erhållande av färdigheter fostras till ansvarskännande, 
harmoniska, samhällsmedborgare i ett samarbete mellan hem och skola. 
Skolans verksamhet ska bedrivas i samklang med det svenska samhällets 
demokratiska värderingar, där främjandet av jämlikhet mellan könen och ett 
aktivt arbete mot kränkningar och rasistiskt beteende särskilt understryks.333 
I det fjortonde kapitlet i skollagen behandlas åtgärder för att motverka krän-
kande behandling av barn och elever.334 
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Ändamålet med diskrimineringslagen är att ”motverka diskriminering och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.335 I de delar av 
diskrimineringslagen som behandlar utbildningsområdet formuleras ett 
diskrimineringsförbud, skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasse-
rier samt att upprätta en likabehandlingsplan. 

Lagarna avser att tydliggöra förskolans och skolans ansvar för alla barns 
och elevers trygghet i verksamheterna.  

Läroplanerna, Lpo 94 och Lpfö 98 
Läroplanerna är statliga styrdokument som styr förskolan och skolans verk-
samhet mot ett realiserande av uppdraget. Läroplanerna reglerar därmed 
förskollärarens och lärarens ansvarsområden och åligganden. Där ingår ex-
empelvis att fortlöpande tolka och ta ställning till gällande läroplans inne-
börd. Förskollärarens/Lärarens uttolkning påverkar i högsta grad det egna 
och även indirekt barnens/elevernas etiska svängrum: 

Läroplanen beskriver i institutionella termer det moraliska rum som läraren 
gestaltar i skolan som organisation. Detta sker […] med ett frirum för läraren 
att tolka och gestalta de moraliska normerna utifrån sin bakgrund och sina er-
farenheter. Men med detta följer också att var och en av oss – och så också 
läraren – har egna avsikter och med dessa eget ansvar för sitt handlande. 
(Forsberg & Wallin, 2006, 12) 

Läroplanernas värden och mål ska genomsyra verksamheten, i förskola och 
skola ska värdegrunden konkretiseras. Såväl skolans läroplan, Lpo 94, och 
förskolans läroplan, Lpfö 98, inleds med kapitel om värdegrund och upp-
drag. I de första styckena som definierar de grundläggande värdena slås fast 
att den svenska skolan respektive förskolan ”vilar på demokratins grund”. 
Andemeningen är densamma i de två läroplanerna, men det finns också 
skillnader i hur frågor kring värdegrunden skrivs fram. I skolan ska exem-
pelvis de grundläggande värdena ”gestaltas och förmedlas”, medan de i för-
skolan ska ”hållas levande i arbetet med barnen”.  

I grundskolans läroplan, Lpo 94, definieras grundläggande värden och 
etik utifrån den kristna traditionen och den västerländska humanismen. I 
överensstämmelse med denna ram ska individen fostras till ”rättkänsla, ge-
nerositet, tolerans och ansvarstagande”.336 Denna avgränsning vållade debatt 
då den kunde uppfattas som exkluderande för människor med annan bak-
grund.337 Lpo 94 är skriven i en demokratisk anda, men är för den skull inte 
värdeneutral. Begrepp som kan uppfattas som liberalt laddade genomsyrar 
texten: individens frihet och integritet, frihet, jämlikhet, rättigheter och skyl-
digheter. Men även ord som generositet, tolerans, omsorg och respekt för 
andra människor och miljön förekommer ofta och leder tanken till solidaritet 
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och ansvar. Tyngdpunkten ligger dock på individens utveckling till en an-
svarstagande samhällsmedborgare. Skolan ska tillhandahålla verktygen i 
form av kunskap, kritisk granskning, problemlösning och reflektion. Målet 
är att eleverna ska fostras och utbildas så att de självständigt kan bilda sig 
personliga ställningstaganden vilka kan motiveras och argumenteras för med 
väl underbyggda argument. 

Förskolans läroplan, Lpfö 98, definierar ett etiskt förhållningssätt utifrån 
värdegrund och grundläggande värden utan någon hänvisning till kristen 
tradition eller västerländsk humanism. Begrepp som omsorg, hänsyn och 
medmänsklighet hamnar i förgrunden, medan begrepp som rättvisa och jäm-
likhet här mer bildar bakgrund. Värdegrunden ska prägla förskolans verk-
samhet och de grundläggande värdena ska tydliggöras i vardagen. Genom att 
synliggöra och erbjuda konkreta upplevelser ska förskolan ge barnen möjlig-
het att tillägna sig etiska värden och normer. Liksom i Lpo 94 problematise-
ras kunskapsbegreppet, men i Lpfö 98 framhålls att kunskapen bör ges flera 
uttrycksformer och att barnen bör få möjligheter att söka och erövra den 
genom bl.a. lek, skapande och samtal. Lärandet skrivs inte fram som enbart 
en individuell process utan betoningen ligger på det lärande som grundas i 
samspelet med pedagogerna och den övriga barngruppen. Förskolans mål att 
sträva mot är ”att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och an-
svar” och en ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 
situation samt vilja att hjälpa andra”.338 Genom att förskolebarnen bereds 
möjligheter att upptäcka, reflektera och även ta ställning i etiska frågor på en 
vardagsnivå är intentionen att de ska kunna närma sig normer och värden 
utifrån konkreta händelser och erfarenheter. 

De undersökta skolornas kommunala och lokala skolplaner 
Skolans nu gällande läroplan, Lpo 94, innebar ett skifte i det svenska skolsy-
stemet. Från att ha varit centralstyrt blev läroplansarbetet nu mer decentrali-
serat. Läroplanens mål krävde en tolkning på en lokal nivå, vilket lämnade 
ett utrymme till politiker, rektorer och lärare att definiera läroplanen till ett 
mer lokalt sammanhang. Denna form av ”deltagande målstyrning” har dock 
alltmer kommit att ersättas av en re-centralisering, en ”centraliserad resultat-
styrning” där målen centralt tolkas till kriterier i form av kunskapsbedöm-
ningar, tillsynsanvisningar, utvärderingar samt kvalitetsredovisningar.339 
Parallellt med det lokalt förankrade läroplansarbetet har således ett kontroll-
system växt fram som till vissa delar kan uppfattas som kontraproduktivt till 
läroplanens mål.  

En förutsättning för att de lokala förutsättningarna samt lärarnas profes-
sionella kunskaper ändå ska kunna tas till vara är att målen inte är för enty-
digt eller exakt formulerade, utan lämnar ett utrymme för tolkning och an-
passning till lokala förhållanden. Genom de kommunala och lokala skolpla-
nerna skrivs tolkningar och visioner fram utifrån den lokala kontexten. Vär-
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den och normer på en lokal nivå behöver dock inte helt sammanfalla med 
läroplanens, vilket till viss del blir synligt i skolornas lokala styrdokument.340 

S-skolans lokala styrdokument 
S-skolans kommunala skolplan  
I S-skolans kommunala skolplan lyfts de grundläggande värdena fram som 
stabila och homogena med referenser till historia, kulturarv och vårt gemen-
samma språk. Med det övergripande målet att överföra det gemensamma 
bildningsarvet till nästkommande generation framhålls att skolans huvud-
uppgift är att förmedla kunskaper, inte att lösa samhällsproblem: ”Skolans 
huvuduppdrag är att barnen lägst når de uppsatta kunskapsmålen med fokus 
på baskunskaperna; läsa, skriva, räkna.” Planen inleds med ett avsnitt om 
bildning och kunskap, skrivet med den enskilde eleven i centrum. Därefter 
följer ett avsnitt som handlar om grundläggande värden och ordning, med 
koppling till etik grundad i den kristna traditionen och den västerländska 
humanismen. Att skolan inte är värdeneutral betonas, skolan beskrivs som en 
skola med värderingar. Att sätta upp mål för och utvärdera skolans arbete är 
enligt S-skolans kommunala skolplan en politisk uppgift, medan den peda-
gogiska inriktningen ska styras av de professionella pedagogerna, rektorer 
och lärare.  

S-skolans lokala skolplan 
Det inledande stycket i S-skolans lokala skolplan följer den kommunala 
skolplanens anslag med kunskapen i centrum. S-skolans lokala plan framhål-
ler sedan föräldrarnas huvudansvar för barnens sociala fostran. Skolans syn 
på kunskap, lärande, den pedagogiska miljön, den sociala samvaron och det 
kompetenta barnet formuleras. Skolans värdegrund presenteras i punktform 
utifrån en uppdelning i skola, personal och elever. Skolan skrivs fram som 
ett aktivt subjekt som ska prioritera lärandet och skapa delaktighet samt vara 
en hälsosam miljö: ”Skolan ska prioritera lärandet”, ”Skolan ska vara för var 
och en”. Personalens värdegrund är formulerad som positiva affirmationer: 
”Jag vet att alla kan lära sig”, ”Jag skapar möjlighet till framgång” och ”Jag 
bekräftar barn och unga varje dag”. Det avsnitt som riktar sig till eleverna, 
med rubriken ”respektera dig själv och dina kamrater”, består däremot av 
regler som inte är förhandlingsbara. Reglerna är skrivna i imperativ form och 
i en helt annan ton än de affirmationer som riktar sig till personalen. Värde-
grunden formuleras således olika för skolan, personalen och eleven i S-
skolan. 

N-skolans lokala styrdokument 
N-skolans kommunala skolplan 
Även i den kommun där N-skolan ligger betonas ortens historiska arv, men 
utifrån ett mångkulturellt perspektiv och heterogena värden. Regionens tradi-
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tion av att tillvarata olika kulturer och människors kunskaper och värdering-
ar ligger till grund för N-skolans kommunala skolplan. Då skillnader kring 
normer och värden ofta ställs på sin spets i kommunens mångkulturella miljö 
efterfrågas ett gemensamt förhållningssätt och ett aktivt arbete mot våld och 
kränkande behandling i förskola och skola. Kunskap beskrivs som en förän-
derlig och oändlig resurs som växer då den delas. Kunskapsbegreppet knyts i 
N-skolans kommunala skolplan till det demokratiska samtalet och ekologis-
ka samhällsfrågor. Skolplanen inleds med ett avsnitt om grundläggande vär-
deringar följt av ett avsnitt om inflytande och delaktighet, samt ett avsnitt om 
lärande och till sist ett avsnitt om hälsa. Dessa fyra avsnitt anger de utveck-
lingsområden som kommunen prioriterar och utifrån dessa angivna områden 
ska varje förskola och skola utforma lokala mål för sin verksamhet. 

N-skolans lokala skolplan 
Det värdeinriktade och mångkulturella anslaget i den kommunala skolplanen 
återfinns i N-skolans lokala skolplan. Redan i den visionära inledningen lyfts 
deltagandet, möjligheten att påverka och ansvaret för en gemensam framtid 
fram: “Vår vision är demokratin och dess utveckling! I en skola, genomsyrad 
av kunskapstörst och tanken om det livslånga lärandet, fostrar och utvecklar 
vi medborgare som kan delta, påverka och ansvara för vår gemensamma 
framtid i en mångkulturell värld.” Värdegrunden framskrivs som människors 
lika värde, solidaritet med människor i svårigheter och jämställdhet mellan 
könen. De mål som anges handlar till största delen om demokrati och värde-
frågor såsom delaktighet, inflytande, tolerans, empati samt att alla i skolan 
ska uppleva en känsla av sammanhang. Två direkta kunskapsmål formuleras: 
målet att alla elever ska uppnå särskilt goda kunskaper i svenska, engelska 
och matematik samt målet att uppnå kunskap och medvetenhet om ekologi 
och hållbar utveckling, globalt och lokalt. Ett annat närliggande mål formu-
lerar att all verksamhet ska utgå från lärandets drivkrafter: kreativitet, ny-
fikenhet, fantasi och utmaningar. 

Regler som reglerar ordning och trivsel 
Enligt de förordningar som reglerar skolan framgår att skolans rektor ansva-
rar för att det finns ordningsregler på respektive skola. Reglerna ska utarbe-
tas tillsammans med lärare, övrig personal, elever och deras vårdnadshavare. 
Meningen är att eleverna ska veta att det finns ett regelsystem som kan upp-
fattas som rättvist samt att ordningsreglerna ska kunna fungera som lärares 
verktyg i svåra situationer.341 Reglerna ska enligt Skolverket betraktas som 
levande dokument, de ska vara välkända, aktuella och utvärderas återkom-
mande: 

Det är viktigt att ordningsreglerna diskuteras regelbundet och att eleverna är 
med och formulerar vad som ska gälla på just deras skola och gör reglerna till 
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sina egna. Detta innebär att reglerna inte är en gång för alla givna utan att de 
återkommande tas upp till diskussion. (Skolverket, 2006, 3) 

Ordningsreglerna reglerar följaktligen ordningen, men kan också samman-
fatta en diskussion om relationer, respekt och ansvar för människor och den 
gemensamma miljön i skolan. Även regler kring sådant som direkt stör sko-
lans ordning, såsom våld, fusk, frånvaro, farliga och störande föremål, etc., 
kan skrivas fram. Klädsel ska däremot inte regleras av skolan utan bestäms 
av eleverna själva, inte heller bärandet av märken eller symboler får omfattas 
av något generellt förbud.342  

De undersökta skolornas trivselregler och kontrakt 
Regler som reglerar skolans ordning och trivsel kan skrivas fram på olika 
sätt och de ska utarbetas utifrån den enskilda skolans behov och samman-
hang.  Skolverket betonar vikten av elevernas delaktighet när reglerna for-
muleras. Även hur de formuleras får självklart betydelse; upprätthåller de 
endast en rådande ordning eller omfattar de skolans helhetstänkande kring 
värdegrundsfrågor? 

S-skolans icke förhandlingsbara regler 
Av S-skolans lokala skolplan framgår att eleverna förväntas sätta sig in i 
samt efterleva de sammanlagt nio icke förhandlingsbara reglerna formulera-
de som riktade uppmaningar i imperativform: ”kom i tid till alla lektioner!”, 
”respektera egna och andras arbeten!”, ”lämna ytterkläder och skor på anvi-
sad plats, mössa/keps är inte tillåtna inomhus”, ”gå lugnt in i klassrummet 
och sätt dig på din plats”, ”gör dina läxor i tid!”, etc. Att någon slåss, svär 
eller hotar sin omgivning accepteras inte, barnen förväntas tala vårdat och 
lösa sina egna och andras konflikter utan våld. Sanktioner när reglerna inte 
efterföljs återfinns i den lokala skolplanen. Varje familj får S-skolans lokala 
skolplan och värdegrundskontrakt i början av höstterminen. Barnens föräld-
rar förväntas sätta sig in i och se till att deras barn efterlever dessa regler. En 
lista med skolans förväntningar på dem som föräldrar till barn i S-skolan 
medföljer. Värdegrundskontraktet ska sedan återlämnas till skolan, påskrivet 
av både barn och föräldrar.  

N-skolans trivselregler 
N-skolans åberopar ”allas trivsel och säkerhet” i sina trivselregler, vilka 
föräldrarna ska ta del av, underteckna och återsända till skolan. De första 
fyra reglerna avser elevernas personliga sfär, det som tillhör eleven, och 
reglerar värdesaker hemifrån, skor, godis, cykel och cykelhjälm. De fem 
följande reglerna reglerar olika platser på skolan: matsalen, skolgården och 
isbanan, samt aktiviteter som pågår på skolgården: snöbollskastning och 
skateboardåkning. De tre sista reglerna uttrycker direkta förbud mot klotter, 
rökning och farliga föremål. Konsekvenser om eleverna inte följer de ge-
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mensamma reglerna beskrivs tydligt. Först en tillsägelse och om den inte 
hjälper, en kontakt och gemensam överenskommelse med elevens förälder, 
t.ex. i form av beslagtagning av elevens godis eller cykel. N-skolans nollto-
lerans och aktiva arbete mot mobbing, våld och skadegörelse är framskrivet, 
skadestånd vid eventuell skadegörelse preciserat. Reglerna avslutas med 
avsändarens, rektorns, förhoppningar om att reglerna ska efterlevas och re-
spekteras.  

Regler i förskoleklassernas rum 
Mycket av det som sker i förskoleklassernas vardag är reglerat av regler: 
explicita och implicita, skrivna och oskrivna. I S-skolans trappuppgång 
hänger skolans värdegrund,343 i matsalen finns det matsalsregler, i lekboden 
finns regler kring hur utesakerna ska användas och plockas in, vid legohör-
nan hänger legoreglerna. I N-skolan är skrivna, uppsatta regler inte lika van-
ligt förekommande, men i matsalen sitter matsalsregler för dem som tar sig 
tid att läsa. De skrivna reglerna förutsätter läskunnighet och frågan är hur 
många som verkligen läser dem där de hänger, år ut och år in på skolornas 
väggar. 

Andra explicita regler kommuniceras mestadels muntligt, ofta inför något 
som ska hända utanför skolans gränser t ex: vad som gäller vid den åter-
kommande skogsvistelsen, vad som gäller när förskoleklassen är vid den 
stora lekparken en bit bort, vad som gäller när man ska gå på teater eller vad 
som gäller när hela förskoleklassen vid S-skolan ska åka tunnelbana:  

”När 21 barn och 4–5 fröknar ska åka tunnelbana då krävs det lite saker, då är 
det några saker som är viktiga att tänka på”, säger Eva. Gustav viftar med 
handen. ”Och Gustav, du börjar tänka direkt – vad tänker du är viktigt? (S-
skolan, 050915) 

Ibland är reglerna eller vad som gäller av mer temporär art, som här när isen 
inte håller att gå på vid N-skolans utedag: 

Mattias och barnen har precis kommit fram till det vanliga stället i skogen där 
förskoleklassen brukar vara en förmiddag i veckan. Snön ligger kvar men på 
dammen är isen tunn. Mattias påminner om vad som gäller när man är i sko-
gen och går igenom vad det finns för regler. Han undrar om barnen minns 
ännu några regler: ”Har vi någon regel där borta? Donna, har du någon regel? 
frågar Mattias. ”Man får inte gå på vattnet”, svarar Donna. ”Man får inte gå 
på vattnet”, säger Mattias och fortsätter ”jag såg en film igår med Pippi 
Långstrump, hon sa att hon kunde gå på vatten, men det kunde hon inte. Jag 
tror inte att ni heller kan gå på vattnet. Är det någon här som kan gå på vat-
ten?” Fyra barn räcker upp händerna. ”Fyra stycken”, konstaterar Mattias. 
”Jag kan springa på vatten”, säger Björn. ”Men vi provar inte. Man får 
inte...”, säger Mattias. ”Vi brukar ju bygga kanaler och bygga broar när det 
har varit ganska mycket is. Idag får man inte gå på isen, för idag är isen… 
Lisa!... idag är ju isen jättedålig. Och går man på isen… Björn väntar!... går 
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man på isen, så går man ”plupp!” Mattias förtydligar genom att hoppa ner 
från den stock han står på och fortsätter: ”… så är man nere i? ”Vattnet!” ro-
par barnen i kör. ”Så idag så hoppar vi över att…” fortsätter Mattias. ”Jag har 
stövlar!” säger Björn. ”Så idag hoppar vi över att vara på isen”, framhärdar 
Mattias. (N-skolan, 060402) 

När jag under rundturerna med barnen frågar vilka som bestämmer och vilka 
regler som gäller svarar de flesta av barnen att fröknarna bestämmer och 
knyter sedan reglerna direkt till någon aktivitet eller lek. Exempelvis att man 
måste ha hjälm om man åker pulka eller att särskilda regler gäller vid N-
skolans pinnlek. Pinnreglerna hör till de regler som ständigt uppdateras vid 
återkommande tillfällen: 

Mattias håller i samlingen och repeterar pinnregler tillsammans med barnen: 
”Bara en pinne, man ska inte ha pinnen för långt upp. Har vi några fler reg-
ler? Var får man gömma pinnarna någonstans? Jag undrar om Yosef vet var 
man får gömma pinnarna någonstans?” ”Kalasskogen… och träden”, föreslår 
Yosef. ”Ja!” säger Mattias. ”… och uppe i berget,” fortsätter Yosef. ”Och 
uppe vid berget, det går också bra”, säger Mattias och ger Linus ordet. ”Un-
der huset”, föreslår Linus: ”Under huset” replikerar Mattias: ”Vad händer om 
man ser att det är någon som har fyra pinnar? Om man ser att det är någon 
som har fyra pinnar och går runt med fyra pinnar?” Barnen föreslår att den 
som har fyra pinnar kan ge bort tre av pinnarna och säger man till någon som 
går runt med fyra pinnar och den struntar i vad man säger kan man säga till 
fröken. Mattias håller med och lägger till: ”Det jag vill att ni tänker på är att 
ni inte jobbar som…” ”… fröknar!” fyller barnen i. ”Nää, jag och Mario och 
Hasse och Helena – det finns jättemånga som jobbar som fröknar, Ulla och 
Patrik och…”, fortsätter Mattias. (N-skolan, 060405) 

Vid samlingarna i de båda förskoleklasserna gäller alltid två regler som inte 
får överträdas: att räcka upp handen om man har något att säga, samt att 
lyssna på och inte avbryta den som har ordet. Efterlevandet av dessa två 
regler upptar, särskilt i början av terminen, en ansenlig del av samlingstiden. 
Barn som inte räcker upp handen och talar rakt ut ignoreras eller tillrättavi-
sas oftast av den pedagog som leder samlingen. På S-skolan har man ytterli-
gare en regel som innebär att när någon, barn eller vuxen, gör ett v-tecken 
med handen ska alla tystna. 

De implicita reglerna är än mer osynliga och subtila, de förhandlas verbalt 
men även fysiskt, med kroppsspråk, gester och blickar. De är mer lättflyktiga 
och ofta kopplade direkt till ett sammanhang.344 Barn skapar även egna reg-
ler under pågående lek, som här när Hedda visar hur de som vill komma in 
och vara med i leken måste gå igenom en hel procedur: 

Hedda pekar mot tegelväggen som är prickig av kastade snöbollar: ”Man 
prickar där på väggen. Eller först om man vill pricka här på väggen då måste 
man göra… då ska de göra en snöboll” berättar Hedda. ”Man får ha en sån 
här snöboll” säger hon och visar med händerna storleken av en normal snö-
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boll, som hon sedan minskar till en lite mindre: ”Eller en sån här snöboll… 
eller en sån här snöboll” och nu mäter Hedda upp en så stor snöboll att hen-
nes armar knappt räcker till. ”Och så ska man pricka dom där…”, Hedda pe-
kar mot väggen igen. Sedan går hon bort mot en liten kortläsare av snö och 
medan hon tar upp sin reflex som är fäst i ett snöre och dra den genom kortlä-
saren och knappar in sin kod på knapparna gjorda av stenar förklarar hon: ”… 
och innan då… då ska man dra igenom den här så här och så ska man göra… 
slå sin kod.” (S-skolan, 060117) 

Analys av möjlighetsvillkoren i undersökta ramar och regler 
Det är som synes många nivåer av ramar och regler som reglerar förskole-
barnens vardag; från lagar, styrdokument och skolplaner till trivselregler och 
vad som gäller i olika lekar. Dessa regelnivåer är allestädes närvarande, de 
implicita såväl som de explicita. Det råder dock inte en given hierarki mellan 
de olika nivåerna, varken i min analys eller i förskoleklassernas vardag. De 
övergripande ramarna eller skolplanerna är inte alltid överordnade i den 
verksamhet som pågår eller i de möten som kommer till stånd.   

I lagtexterna och även i de båda läroplanerna framhålls de grundläggande 
demokratiska värdena. Då jag undersökt och analyserat dels de värden och 
begrepp som är framskrivna, dels de som är uteslutna ur dessa texter, finner 
jag att texterna härbärgerar en stark spänning. Såväl lagtext som läroplaner 
inleds med avsnitt om grundläggande värden och värdegrund vilket visar på 
den betydelse som värdefrågorna ges i förskolans och skolans styrdokument. 
Jag menar att dessa styrdokument ger de undersökta verksamheterna utrym-
me att utveckla etiska rum. Dock är det inte endast dessa specifika styrin-
strument som styr förskolans och skolans inre liv. Den kontroll, i form av 
inspektioner, tillsyn, kvalitetsredovisningar, etc., som under senare år ökat 
kan ses som ett hot mot lärarens moraliska handlingsutrymme då förutsätt-
ningarna för verksamheterna förändras.345  

Det är tydligt att de kommunala skolplanerna i de två kommuner där jag 
förlagt min studie skiljer sig åt i sina intentioner och sina framskrivningar av 
värdegrundsfrågor på en kommunal nivå. Dessa skillnader, i kommunala 
intentioner och förutsättningar, återspeglas i skolplanernas formuleringar. I 
S-skolans kommunala skolplan står den individuella eleven i centrum medan 
N-skolan kommunala skolplan snarare lyfter fram gemensamma värden i 
förgrunden. Skilda kunskapssyner framkommer, liksom skilda hållningar till 
skolans värdeförmedlande uppdrag.  

Även de lokala skolplanerna skiljer sig åt innehållsmässigt och vari ton-
vikten läggs. Det är möjligt att återfinna de överordnade kommunala skol-
planernas olika riktningar mot ordning och kunskap respektive mångfald och 
inflytande i de båda skolornas formuleringar och framskrivna prioriteringar. 
Den inledande meningen i N-skolans lokala skolplan ”Vår vision är demo-
kratin och dess utveckling!” knyter an till den demokratisträvan som genom-
syrar såväl den lokala som kommunala skolplanen och kontrasterar till S-
skolans inledningsmening: ”Skolans huvuduppdrag är att barnen lägst når de 
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uppsatta kunskapsmålen med fokus på baskunskaperna; läsa, skriva, räkna” 
och skolplanens fokus på skolans egna angelägenheter. S-skolans lokala 
skolplan innehåller paradoxer då värdegrunden innehåller skilda formule-
ringar för skola, personal och elev. Exempelvis strävar skolan efter att skapa 
delaktighet samtidigt som elevernas regler formuleras som ”icke förhand-
lingsbara”. 

I de båda förskoleklasserna får föräldrarna tidigt på höstterminen ta del av 
och underteckna skolans regler. Framskrivningarna skiljer sig åt och rikt-
ningar och formuleringar från de kommunala respektive lokala skolplanerna 
kan urskiljas. I S-skolan är skrivna och uppsatta regler mer förekommande 
än på N-skolan. Andra explicita regler kommuniceras muntligt i de två för-
skoleklasserna, ofta vid samlingar och inför utflykter utanför skolans grän-
ser. De implicita reglerna förhandlas återkommande verbalt, men även fy-
siskt genom kroppsspråk, gester och blickar. 

De övergripande ramarna och de olika regelnivåerna reglerar således för-
skolebarnens etiska rum. Mitt nästa steg är att undersöka vad som händer i 
dessa rum i förhållande till de ramar och regler som reglerar dem. 

Varför ska man göra som man ska? – en förhandling 
kring regler 
Trots lagar, planer och regler är det till syvende och sist ändå människorna 
inom en organisation eller i en institution som ger verksamheten liv. I skolan 
är lärarna och eleverna huvudaktörer då institutionerna i sig själva inte kan 
ha avsikter.346 Institutionens ramar ger möjligheter och begränsningar inom 
vilka människor kan uttrycka sina intentioner, påverka och agera. De kan 
som individer handla samt ta ansvar för sina handlingar, vilket är en nödvän-
dighet för institutionens existens och fortsatta utveckling. Det är människor-
na som bär upp institutionen, dess möjligheter och begränsningar genom sina 
handlingar.347 Detta kommer till olika uttryck i de båda förskoleklassernas 
praktik. 

I S-skolan delas den lokala skolplanen ut till föräldrarna vid första föräld-
ramötet. De ska tillsammans med sina barn sätta sig in i gällande regler och 
underteckna kontraktet. Den disciplinerande tonen i kontraktet och den loka-
la skolplanen dominerar dock inte förskoleklassens dagliga liv. Tvärtom ges 
det gott om tid för samtal i vardagens verksamhet och de frågor som barnen 
tar upp behandlas och förhandlas ofta under de dagliga samlingarna. En vik-
tig fråga som kommer upp under en samling i slutet av höstterminen, får 
konsekvenser under hela vårterminen och följs återkommande upp under 
samlingarna. Frågan är ”varför ska man göra som man ska?”. 

Frågan ”varför ska man göra som man ska” startar en process i S-skolans 
förskoleklass kring vem som bestämmer, kring ordning – kaos, samt en dis-
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kussion kring varför regler finns och varför de ska följas. Vid tre olika tillfäl-
len under vårterminen ber jag Eva, en av pedagogerna, berätta om hur pro-
cessen utvecklas i förskoleklassen. Dessa processberättelser spelas in digi-
talt, transkriberas och används sedan som underlag vid ett återkopplingstill-
fälle med pedagogerna. Nedan följer Evas berättelser följda av mina analy-
ser. 

Första processberättelsen – flickor är nästan som vuxna  
Det hela börjar med att två pojkar sitter och luftboxas framför näsan på Nata-
lie under en samling. Pedagogen Eva säger åt dem att sluta och frågar hur de 
tror att det känns för Natalie.  

Eva vänder sig till Natalie och frågar hur det känns: ”Nej, det känns inget 
bra”, säger Natalie och Eva säger åt pojkarna att tänka sig för lite. Då räcker 
en annan pojke, Martin, upp handen och säger: ”Nej, för så här är det: flickor 
slåss inte – fast de får slåss! Pojkar slåss – fast de inte får slåss!” Eva frågar 
om flickor aldrig slåss fast de får slåss, och de flesta av barnen menar att det 
är så. Efter en direkt rundfrågning bland flickorna visar det sig dock att alla 
flickor som har syskon hemma slåss med dem. ”Får ni slåss med era syskon 
hemma?” frågar Eva flickorna. De får de inte och slutsatsen blir att inte heller 
flickor får slåss när de vill och att de trots det slåss.  

Samtalet fortsätter och kommer in på varför det är sådan skillnad på poj-
kar och flickor. Noah räcker upp handen och säger: ”Jo, för flickor gör som 
de ska, det gör inte pojkar – de gör inte som de ska.” Eva undrar varför flick-
or gör som de ska och Noah svarar att det beror på att flickor är nästan som 
vuxna. ”Jaha”, säger Eva: ”Och här behandlar jag er alla som barn – är det 
verkligen rättvist?” Eva frågar flickorna om de tycker att det är rättvist att alla 
gör lika. ”Nej”, tycker flickorna, ”det känns inget bra, det är inget roligt att 
vänta!” Det blir fart på diskussionen och även flickor som annars brukar vara 
tystlåtna under samlingarna deltar och hävdar bestämt att det inte är roligt att 
vänta. 

”Då kanske vi ska sluta med det – att behandla alla som samma barn”, sä-
ger Eva, ”eftersom några faktiskt är nästan vuxna, då kanske vi ska börja be-
handla dem som nästan vuxna”. Ja, det tycker alla låter bra, pojkarna också. 
Eva undrar om man framöver kan prova att göra lite olika: att de barn som 
fryser kan få tillåtelse att gå in tidigare, att barn kan lämna matsalen när de 
ätit färdigt så att de slipper vänta på de andra, etc. Istället för att alla gör allt 
samtidigt skulle pedagogerna kunna släppa iväg de som de vet klarar att gå in 
tidigare eller att gå in i klassrummet i förväg. Och det är inte skillnaden mel-
lan pojkar och flickor som ska avgöra utan det är om man kan klara att göra 
som man ska. Eva frågar om de själva vet vad de klarar och inte klarar och de 
flesta av barnen tror att de vet vad de klarar av. Barnen och pedagogerna 
kommer överens om att prova. De barn som pedagogerna vet klarar att ta an-
svar för sitt eget handlande, de som ”nästan är som vuxna” och vet hur man 
ska göra ska hädanefter slippa att vänta och de andra som ännu inte riktigt 
klarar att ta ansvar får träna tills de också kan. 

När Eva senare vid lunchen ser att flera av flickorna vid hennes bord och 
några pojkar vid ett annat bord ätit klart, torkat sin plats och nu väntar på de 
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andra säger hon: ”Lina, Cecilia, Mimmi, Tobias och Hugo, ni kan faktiskt gå 
in i klassrummet.” Flera av de andra barnen reagerar med förvåning: ”Va´! 
Ska de få gå in före? Det här är inte rättvist!” Eva påminner om att det var ju 
det här de kommit överens om i samlingen tidigare under dagen: ”De här 
barnen klarar att gå in i klassrummet själva, så då behöver de inte sitta i mat-
salen och vänta.” Protesterna avtar och Eva förklarar att erbjudandet är öppet 
även för dem, så fort de visar att de förstår hur de ska göra får de också gå i 
förväg. Hon tillägger att det handlar om tillit; det handlar om att hon måste 
kunna lita på dem, vara säker på att de inte skadar någon annan eller sig själ-
va eller gör något tråkigt eller farligt. 

Under den tid som följer märker pedagogerna att vissa barn verkligen väl-
jer den här möjligheten, att ta ansvar för sitt eget handlande och visa hur 
självständiga de är, istället för att endast leva upp till pedagogernas förvänt-
ningar. (S-skolan, 060110) 

Eva säger också i den första processberättelsen att de själva som pedagoger 
upptäckt en kärnpunkt i detta ”varför ska man göra som man ska”. Hon me-
nar att deras intention med att barnen ska göra som de ska inte är att de ska 
tyglas, utan snarare att samvaron med de andra barnen ska fungera och att 
barnen ska få ett begripligt mål att sträva mot. Eva förklarar: ”Ju större an-
svar du kan ta för dig själv och för andra och din tillvaro här, desto mer an-
svar kan jag släppa till dig, desto mindre är min kontroll. Mitt kontrollbehov 
är inte för kontrollens skull, utan för trygghetens skull”. Eva menar att det 
genom denna process har uppstått ett nytt samspel, ett givande och tagande, 
mellan pedagoger och barn. 

Analys av den första processberättelsen 
Pedagogerna försöker under samtalen och förhandlingarna kring ”varför ska 
man göra som man ska” göra frågan så konkret som möjligt för barnen – det 
här förväntas av dig för att du ska få ta eget ansvar och därmed ökad frihets-
grad. En dialog startar där barnets eget agerande knyts till vad omgivningen, 
pedagogerna och de övriga barnen, förväntar sig. Här går det att se en paral-
lell till S-skolans lokala skolplan där skolans förväntningar på barnen är 
tydligt framskrivna. Men till skillnad från i skolplanen är regler och villkor 
under processen i högsta grad förhandlingsbara och ett aktivt meningsska-
pande påbörjas.  

Valet blir barnets – om du gör som du ska och det som förväntas av dig 
får du fördelar, om du inte gör som du ska och inte gör det som förväntas av 
dig får det direkta konsekvenser. Konsekvenser som ofta innebär att vänta in 
andra barn som inte heller gör det som förväntas.  

Några som direkt får fördelar av den nya ordningen är gruppen med flick-
or som redan ”gör som man ska”, vilket är de flesta flickorna i gruppen, samt 
några av pojkarna som förstått kopplingen mellan det egna agerandet och 
den tröghet det ger att hela tiden störa gruppens rörelseriktning, dvs. att ett 
störande beteende leder till väntan. 
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Andra processberättelsen – bringa ordning → utmana ordning 
Under vintern och våren följer jag hur förskoleklassen och dess pedagoger 
fortsätter att samtala och förhandla kring frågan ”varför ska man göra som 
man ska”. Vid mitten av vårterminen ber jag Eva att ge sin syn på hur det 
hela har utvecklat sig. Eva berättar att de nu försöker gå ifrån ”nu ska vi alla 
hela tiden tillsammans göra precis samma sak” till att mer utgå ifrån vad de 
tror att varje barn klarar. Detta leder till återkommande förhandlingar mellan 
pedagoger och barn. Alla barn har provat och även klarat att ta eget ansvar 
vid något tillfälle, men det växlar fortfarande beroende på dagsform och 
annat vilka barn pedagogerna bedömer klarar av att ta eget ansvar i just det 
speciella sammanhanget. Vissa barn har valt att byta till en strategi där de 
själva gör aktiva val, de har förstått att de kan påverka sin egen situation 
genom att ”göra som man ska”. För flera av barnen har det egna valet för-
ändrat den dagliga vistelsen i förskoleklassen.  

Under en samling följer Eva tillsammans med barnen upp hur det hela har ut-
vecklats: ”Kommer ni ihåg vad vi pratade om i höstas när vi började prata om 
att… Det var någon som sa att flickorna är som vuxna, de gör det man ska 
och att vi är olika och vi kanske ska få göra olika saker utifrån vad vi klarar. 
Och nu har vi ju börjat göra olika saker, ni har ju gjort väldigt olika, ni har 
fått göra olika saker. En del har fått gått in före och gå före till maten och en 
del har inte fått det ibland. Hur tycker ni att det har varit?” Och många barn 
räcker snabbt upp handen, de tycker att det gått jättebra. ”Vad är det som är 
bra med att vi gör så?” undrar Eva, och flera av barnen säger att det är roligt 
att få gå in och att det är kul att få göra saker själv. Gustav svarar att han 
tycker att det blivit mycket lugnare och Eva frågar vidare: ”Vad är det som 
gör att det blir lugnare när vi gör så här?” Det blir tyst en stund, för det här är 
en svår fråga, och ingen räcker upp handen. Till slut räcker Gustav upp han-
den igen: ”Jo, när man får göra det man kan så vill man inte busa, för det är 
roligt att göra det man kan.” Samtalet avstannar där och Eva säger att då fort-
sätter de som tidigare. 

Men efter samlingen inser Eva att de måste komma tillbaka till frågan 
igen för att reflektera över hur det känns när man inte får. Eva och de andra 
pedagogerna känner sig osäkra på hur mycket barnen förstår vid ett nej, trots 
att de alltid försöker att förklara och ge barnet en motivering när de inte får: 
”Nej, det gick inte så bra på samlingen idag så jag vågar inte släppa iväg dig 
ensam till klassrummet efter maten.” Eva menar att det är viktigt att barnen 
själva förstår vad som krävs och hur de själva kan påverka situationen och att 
det inte uppfattar ”nej” som ett straff. 

Eva är förvånad över att man inte hamnat i angiveri och ögontjäneri. Inte 
heller har barnen grupperat sig kring ”de som klarar” och ”de som inte kla-
rar”, eller börjat kategorisera varandra i ”lyckade barn” och ”misslyckade 
barn”. Däremot har det uppstått en del konflikter mellan de barn som gått 
före in i klassrummet efter maten. Barnen reagerar på varandra, några vill 
bringa ordning och några utmanar den ordningen. Eva säger till barnen att det 
känns som att de som gått före in i klassrummet plötsligt är emot varandra. 
Och pedagogerna funderar tillsammans över nästa steg: hur barnen, utan en 
närvarande pedagog, tillsammans ska kunna ta ansvar för situationen. ”Den 
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känslan för att barnen tillsammans faktiskt kan hjälpa varandra istället för att 
hamna i konflikt, att vara med varandra istället för mot varandra, det skulle 
jag vilja prata mer med barnen om” säger Eva. (S-skolan, 060315) 

Analys av den andra processberättelsen 
Nu har processen gått in i ett nytt skede där man prövar att förhandla kring 
”varför ska man göra som man ska” och följa upp genom att tillsammans 
med barnen reflektera kring hur det fungerat. Hur mycket förtroende man 
kan ge barnen – mycket eller lite – skiftar utifrån barnens dagsform, situatio-
nen, barnens förmåga att ta eget ansvar, etc. Konflikter kring ordning har 
uppstått bland de barn som gått före till klassrummet. Vilken ordning som 
ska råda i klassrummet måste kommuniceras mellan barnen. Att ta ansvar 
eller att inte ta ansvar för sitt eget agerande blir hos flera av barnen ett aktivt 
val och hos några till och med ett strategibyte. Pedagogerna är dock osäkra 
på om alla barn verkligen förstått vad den egna möjligheten att ta ansvar 
innebär. Många av barnen uttrycker under uppföljningen att det går ”jätte-
bra” och att det är ”roligt” att få göra det man klarar. Men pedagogerna fun-
derar ändå vidare hur det känns när man inte får och möts av ett nej. Peda-
gogerna diskuterar även kring vad som skulle kunna vara nästa steg: från att 
barnen får ta ansvar för det egna agerandet till att de tillsammans, som 
grupp, får ta ett mer kollektivt ansvar för vad som sker när de vuxna inte är 
närvarande. 

Tredje processberättelsen – kaos och kontroll → respekt och tillit  
I slutet av vårterminen, ber jag Eva att återigen berätta om den fortsatta ut-
vecklingen av förhandlingen kring ”varför ska man göra som man ska” och 
hur pedagogerna tänkt vidare i frågan. En period av att testa gränserna, där 
barnen insett att ingen vuxen har full kontroll när de själva gått in i klass-
rummet efter maten, har passerat. Barnen har utmanat varandra, det har blivit 
stökigt vid några tillfällen och barnen har kommit till de vuxna för att berätta 
vad som hänt: 

”[…] någon kan komma och larma lite ”att nu börjar det spåra ur”, och det är 
en sak. Men det här som hände med Emma: Då kommer två upprörda poj-
kar… ”Vet du vad Emma har gjort” och verkligen ska måla upp någonting. 
Eller när någon sitter och gör miner och gör miner och gör miner, ”Men jag 
är faktiskt tyst, luften är fri, jag är faktiskt tyst”, men gör miner för att irritera 
någon annan. Alltså att man provar det här systemet, nu ska vi ta ansvar själ-
va, vad händer om jag gör så här, vad får jag för gensvar från kompisarna och 
vad tycker de vuxna är okej och så. Och då är det några som testar systemet 
och några som springer och skvallrar, och jag tycker ändå: ”Nu får ni ta an-
svar för den här situationen!” Och att några ställer sig i god dager genom att 
sätta dit andra, det var väl den tendensen som jag tyckte var tråkigast. Att de 
kommer och ber om hjälp när de ser att det håller på att barka åt skogen är 
något helt annat, som när Lina kommer och säger att nu börjar det bli stökigt 
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härinne – då är det stökigt! Då handlar det inte om att ställa sig själv i god 
dager…” 

Eva menar att det handlar om två saker, dels om tillit, pedagogerna måste 
kunna lita på att barnen tar ansvar för situationen, dels om kontroll, barnen 
började kontrollera och ange varandra. Frågan till barnen blir hur de kan 
komma tillrätta med de konflikter som uppstår. Ett av barnen föreslår att om 
alla satt tysta skulle det bli ordning. Eva tycker att samtalet får en auktoritär 
vändning och undrar om man inte kan hitta någon balans och ett annat barn 
föreslår att man kunde sitta och prata lite lagom. ”Hur håller man reda på det 
då – när man blir högljudd och inte?” frågar Eva och ett barn menar att man 
faktiskt kan säga till varandra. ”Ja, men det beror faktiskt på hur man säger 
till”, invänder Noah. ”Om någon säger till mig på ett elakt sätt, då har jag 
ingen lust att göra som den säger, men om någon säger till vänligt och snällt 
är det inte så svårt att göra som den säger”. Det här förstår alla och man 
kommer överens om att prova. Efter detta samtal följde en lugnare tid med 
mindre skvaller och tjafs. Eva menar att barnen förstår att pedagogerna ac-
cepterar ett visst kaos, så länge inget barn skadas eller fullt kaos utbryter.  

Pedagogerna har sinsemellan diskuterat att barnens känslighet inför peda-
gogernas förväntningar, de anar att barnen upplever pedagogerna som be-
stämda vilket i sin tur påverkar barnens sätt att förhålla sig. Eva framhåller att 
det har blivit lugnare, men framförallt har pedagogerna vunnit barnens re-
spekt. Barnen börjar förstå varför reglerna finns, att det handlar om den ge-
mensamma samvaron, inte om pedagogernas förväntningar på barnen. Det i 
sin tur har lett till att fler barn deltar i samlingar och samtal på ett seriöst sätt. 
I samtalen ställer sig barnen inte utanför eller utmanar inte längre på samma 
sätt som förut, utan litar på att pedagogernas frågor är uppriktigt menade och 
att frågorna lämnas ut för allmän diskussion och för en gemensam lösning. 
Eva säger: ”Där kan jag känna att vi har fått barnen med oss. Och det betyder 
egentligen mer än att det är lugnt på samlingen eller att de kan sitta lugnt på 
samlingen. Det betyder mycket, mycket mer. Jag känner att det har blivit ett 
närmande mellan barnen och oss, en ömsesidig respekt som verkligen är öm-
sesidig.” 

Barnens nya deltagande i samtalen och deras sätt att hantera förhandlandet 
kring ”varför ska man göra som man ska” har gjort att pedagogerna i vissa 
fall övergett tidigare handlingssätt och slutsatser. Ett barn störde tidigare un-
der samlingarna, ”[…] man kunde tjata sig blå och lyfta ut honom och prata 
allvar och förstånd och bli arg och vara kort och tydlig och lång och utveck-
lad och förklarande” utan att komma någon vart. Eva berättar att pedagogerna 
började tänka i termer av utvecklingssteg, social mognad, problem med kon-
centration och samspel, men resonemangen omkullkastades av det som hände 
när inte alla längre behandlades lika och barnen fick göra det de klarade av. 
Det här barnet valde en ny strategi och hanterade samlingarna på ett nytt sätt 
och det beteende som tidigare hade uppfattats som problematiskt upphörde. 
(S-skolan, 060517) 

Eva berättar också att pedagogerna har diskuterat hur de ska introducera 
detta sätt att förhandla kring vad som gäller för höstens nya förskoleklass 
och funderar på om inte den nuvarande förskoleklassen, som till hösten bör-
jar i ettan, kan komma och berätta för de nya sexåringarna hur de tänkt och 
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diskuterat kring ”varför ska man göra som man ska” när de gick i förskole-
klassen.  

Analys av den tredje processberättelsen 
I detta skede har barnen börjat testa var gränserna går, vad man får göra i 
relation till det egna ansvaret, utmana varandras gränser och pedagogernas 
förväntningar. Barnen söker stöd hos de vuxna och ett samtal kring vad som 
gäller och hur man upprätthåller det som framförhandlats startar: Vilken 
ordning ska gälla? Barnens? Pedagogernas? Barnen är lyhörda för pedago-
gernas outtalade förväntningar, men i samtalen förstår de att pedagogerna 
accepterar ett visst kaos, vilket gör att de inte behöver sitta helt tysta och 
stilla utan kan hitta en gemensam ordning med lagom med prat och rörelse. 
Från konflikter, kontroll och angiveri har processen gått in i en lugnare fas, 
från ett utmanande av gränser till ett gemensamt prövande av det man kom-
mit fram till under samtalen. Barnens eget ansvar och deras tillit till pedago-
gerna blir synliggjort. En respekt har växt fram hos dem; samtalen och peda-
gogernas frågor har uppriktiga avsikter. De flesta av barnen förstår på ett 
nytt sätt varför reglerna finns, att de reglerar den dagliga samvaron och inte 
för att barnen ska leva upp till pedagogernas förväntningar. 

Att inte alla behandlas lika har gjort att vissa barn bytt strategi, vilket i sin 
tur fått pedagogerna att ifrågasätta sina tidigare slutsatser och därigenom 
kommit att förändra det egna förhållningssättet. Pedagogerna har börjat tala 
om ett nytt arbetssätt. 

Analys av förskjutningar och överskridanden under processen 
I klassrummet dit de barn som klarat av att ”göra som man ska” har gått i 
förväg har processen rört sig från pedagogernas ordning → förhandling → 
kaos → förhandling → några barn bestämmer en ordning utifrån pedagoger-
nas förmodade förväntningar → andra barn utmanar den nya ordningen → 
angiveri, skvaller → till en förhandling mellan barn och pedagoger kring ett 
gemensamt prövande av en ny ordning, framdiskuterad under den senaste 
förhandlingen. En förskjutning från ordning till upplöst ordning och vidare 
mot en ny ordning har ägt rum. Pedagogernas intention med regler och med 
att ”göra som man ska” har synliggjorts. Syftet har inte varit kontroll eller 
straff utan en önskan att samarbetet i förskoleklassen ska fungera och samti-
digt att barnen var och en ska kunna få ta sin rättmätiga plats: 

Eva: Att göra det man ska handlar ju egentligen inte om att göra det man ska, 
att alla ska göra det förväntade, det duktiga. Utan det handlar om att nånstans 
skapa ett klimat i gruppen som ger utrymme för varje individ. Att inse att 
man ingår i ett sammanhang, att fokus som tidigare har legat så mycket hos 
de vuxna flyttas till hela gruppen. Att vi vuxna finns här, självklart nånstans 
är vi ytterst ansvariga, men vi är en del av hela gruppen och det är du också. 
Och det känner jag att det tar vi fasta på mycket, mycket mer än tidigare. […] 
Målet är ju inte att vi inte ska ha några barn som utmanar oss eller utmanar 
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varandra eller att vi ska ha det konfliktfritt och att det aldrig ska uppstå dis-
kussioner. Målet är ju att det är så det ska bli: att man ska våga att kliva in 
med hela sig, våga vara okoncentrerad och våga gå in och utmana hur någon 
tycker och tänker oavsett om det är en kompis eller en vuxen. Att våga ifrå-
gasätta… (Stimulated recall, S-skolan, 080428) 

Genom samtalen och förhandlingarna kring ”varför ska man göra som man 
ska” sker även en förskjutning av maktproduktionen: från pedagogernas 
kontroll mot självreglering, från att alla gör samma sak samtidigt till att barn 
kan behandlas olika utifrån sitt agerande och sina val samt en viss ansvars-
förskjutning från pedagogerna till barnen. 348 

En annan förskjutning som sker i förskoleklassen är att flickornas ageran-
de, som tidigare var underordnat, nu blir överordnat. Det är positivt att ”göra 
som man ska”, det ger konkreta fördelar och i förlängningen kanske det på-
verkar flickornas position. Tidigare har några pojkars agerande många gång-
er fått styra resten av gruppen, dvs. de övriga barnen har fått vänta in dem 
när de inte gjort ”som man ska”.  

Den tidigare ordningen att hela tiden vänta in de som inte gör ”som man 
ska” har överskridits genom att pedagogerna synliggjort kopplingen mellan 
barnets eget ansvar för sitt agerande och den övriga gruppens reaktioner på 
barnets beteende. Man har gett mening till ”varför man ska göra som man 
ska” och barnen har fått redskap till att i högre grad kunna styra sin tid i för-
skoleklassen. Varje barn kan välja ”att göra som man ska” eller ”att inte göra 
som man ska” vilket får direkta konsekvenser, för det enskilda barnet och för 
hela barngruppen. 

Ett överskridande sker även på en annan nivå: från den lokala skolplanens 
icke förhandlingsbara regler till ett ständigt pågående samtal och förhand-
lingar kring meningen med regler och ”varför ska man göra som man ska”.  

Kaos − struktur? 
Utifrån lokala och kommunala styrdokument formulerade i en annan kontext 
pågår N-skolans arbete kring regler och ”vad som gäller” med början i en 
helt annan ände. Trots att N-skolans dagar är planerade med dagliga sam-
lingar, styrda aktiviteter i grupp, raster utomhus, etc., existerar också en sorts 
”mellantid”. Tid mellan planerad verksamhet, tid som inte är uppstyrd, inte 
ens styrd mot fri lek. Dessa stunder kan ses som en form av avbrott, nästan 
som raster inomhus. Det är inte fråga om långa stunder, men det händer ändå 
mycket under dessa tillfällen då tiden liksom flyter ut och barnen med den.  
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Strukturerat kaos 
I följande situation, som äger rum efter en samling och innan veckans skogs-
vistelse, befinner sig många av barnen i gruppen i det stora rummet samti-
digt, sysselsatta med olika saker och framförallt flytande mellan olika syssel-
sättningar och konstellationer: 

Det är förmiddag i N-skolan, det har just varit samling och om en liten stund 
ska alla klä på sig för att gå till skogen. Mitt i det stora rummet står en skärm 
placerad, vilket skapar ett litet femkantigt rum i rummet. Innanför skärmen 
leker Björn och Emilio smiter in till honom bakom skärmen. Fatima, Zofia, 
Donna och Linus sitter och ritar med färgpennor vid ritbordet. Nadja bäddar i 
dockvagnen medan Alicia och Claudia tittar på. Mira går förbi på knä med en 
handväska i ena handen och ett äpple, som hon tuggar på, i den andra. Patrik 
står böjd över Matti med ena armen runt hans axlar förklarar han för honom 
varför det inte är okej att vissla högt nära någons öra. Zoe och Oskar står in-
till och lyssnar. Salih försöker komma in bakom skärmen, men lyckas inte. 
Milos sitter på huk och bygger bey-blades. Niki dansar framför kameran, 
Claudia går rakt mot kameran och tittar in. Manuel och Salih tumlar runt vid 
soffan, Emilio dyker upp och vill vara med. Claudia försöker komma in bak-
om skärmen, men lyckas inte. Tarek går ett varv runt skärmen. Björn släpper 
in Emilio bakom skärmen igen: ”Emilio, kom in nu!” Edvard dansar break-
dance framför kameran och försöker sedan komma in bakom skärmen, men 
en arm stoppar honom. Niki sitter på golvet och lägger ett läggspel för sig 
själv. Oskar, Milos och Zoe sitter tillsammans och bygger bey-blades, Matti 
sitter bredvid och läser i en bilderbok. Hasse säger till pojkarna som tumlar 
runt: ”Nu är det andra gången – inga sparkar och inte hålla runt halsen”. Poj-
karna kikar in bakom skärmen, de försöker komma in, men lyckas inte. In-
nanför skärmen pågår en lek där Björn och Emilio är på en båt som har börjat 
att brinna. (N-skolan 060131) 

Analys av strukturerat kaos 
Under denna relativt korta sekvens, 2½ minuter, pågår mycket framför och 
runtom mig och som alltid fångas endast en bråkdel av allt som händer upp 
av kameran. Vid första anblicken händer inget särskilt, men samtidigt så sker 
många små parallella händelser mellan 24 personer i ett rum utan regi eller 
gemensam riktning. I kronologisk tid är 2½ minuter en kort tid, men under 
observationen inspelad från situationens mitt uppfattades förloppet som ut-
draget och mättat av mikrohändelser.349 Ljudnivån är relativt hög och om 
man inte befinner sig i situationen kan den uppfattas som kaotisk. Men är 
kaotisk en rättvisande beteckning på det som sker? Varför upplevde jag inte 
situationen som kaotisk när jag var där under filmningen utan slås av en 
känsla av kaos först när jag senare tittar på filmen? Tillsammans med peda-
gogerna på N-skolan tittar jag på sekvensen och samtalar kring situationen 
vid en återkoppling:  
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Mattias: Jaa. Jo, men jag tror att det faktiskt har varit en positiv grej. Jag har 
inte tyckt att det har varit jätteviktigt med pärlplattor och sådana saker. Det 
kanske har varit lite… mer kaos. 
Ulla: Mmm, och ändå har det kunnat blivit… 
Patrik: För i kaoset så behöver det ju inte vara kaos. 
Mattias: Nej, men ett strukturerat kaos… (Stimulated recall, N-skolan, 
061107) 

I kaos behöver det inte vara kaos, säger Patrik och Mattias benämner det 
som ett ”strukturerat kaos”. En form av ordning och upplöst ordning samti-
digt. En flytande situation med mycket rörelse och hög ljudnivå, men samti-
digt mitt i detta finns stillhet och fokusering. Här ges tid och rum för korta, 
icke förutsägbara möten och barnens olika sätt att förhålla sig till det som 
erbjuds tillåts så länge de inte stör eller gör illa varandra. Några bjuds in till 
lek, andra avvisas. Barnen finner sig snabbt i vad som gäller, de möts och 
skiljs åt, går vidare och kommer tillbaka. Mattias säger vid samma återkopp-
lingstillfälle som ovan att han tror att just detta ”att ha kaos och ändå ha 
koll” var utmärkande för arbetet i förskoleklassen.  

Sammanfattande reflektioner 
De övergripande ramarna och läroplanerna är viktiga faktorer som är med 
och formar förskolans och skolans villkor, och som i sin tur reglerar möjlig-
heter för potentiellt etiska rum att uppstå i vardagens praktik. I skolans styr-
dokument betonas frågor som rör demokrati och värdegrund och att dessa 
frågor ska genomsyra verksamheterna. Detta sker också, det är snarare omöj-
ligt att undgå värdeladdade situationer i förskoleklassernas dagliga liv. Men 
det är kanske inte alltid endast de önskvärda, grundläggande värden om 
okränkbarhet, solidaritet och jämlikhet som förmedlas och förankras hos 
barnen.350 Att låta eftersträvansvärda värden genomsyra en verksamhet ge-
nom en implicerad etik kräver inte bara en medvetenhet och vilja, det kräver 
hårt arbete. Och om etiska möten ska ges möjlighet att äga rum dessutom 
något utöver allt detta. 

Tidigare forskning visar att en stor del av värdegrundsarbetet i skolan 
handlar om regler.351 Lärares värdepedagogiska arbete är primärt fokuserat 
till regler och överträdelser där elevernas beteende hamnar i centrum; lärares 
moraliska normpåverkan består till stora delar av att reagera och agera då 
elever överträder regler. Den moraliska praktiken beskrivs som vardagsnära, 
ofta oplanerad och delvis eller till stor del oreflekterad.352 

Enligt anvisningar från Skolverket ska skolans planer och regler utmärkas 
av ett helhetstänkande.353 Eleverna ska vara förvissade om att det finns ett 
system som medverkar till trygghet och rättvisa. Elever och även föräldrar 
ska vara delaktiga i reglernas framväxande så att de kan känna ett ansvar för 
dem. Reglerna bör tillämpas konsekvent, följas upp och diskuteras regelbun-
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det.354 Detta sker i de båda förskoleklasserna, men på olika sätt. Hur reglerna 
formuleras har en viss betydelse: Upprätthåller de endast den rådande ord-
ningen? Omfattar de skolans helhetstänkande kring värdegrundsfrågor? 
Lämnas utrymme för förhandlingar kring ordning och regler?  

Hur den rådande ordningen sedan gestaltas, hur reglerna efterlevs och vil-
ket förhandlingsutrymme som finns kring regler och ordning visar sig ha än 
större betydelse. S-skolans mer explicita regelstrategi ger en mer tydlig pro-
cess kring regler och ordning, medan N-skolans mer implicita ”strukturerat-
kaos-strategi” framstår som mer fragmenterad och verbalt oformulerad. Som 
tidigare poängterats är detta dock inte en jämförelse mellan de två förskole-
klasserna. Fokus är i stället de möjlighetsvillkor som erbjuds och hur dessa 
förvaltas i de båda skolorna. Dvs. de regler, ramar och den ordning som re-
glerar förskoleklassen i förhållande till de möjligheter och begränsningar de 
ger till förskoleklassen som ett etiskt rum. 

Om utgångspunkten som här är etik i mötet, är det viktigt att minnas att 
innebörden av etik inte är liktydig med ett moraliskt beteende som utgår från 
ett egos medvetna beslut. Det etiska subjektet kallas snarare till att bli ett jag 
av den Andre.355 Idén om ett etiskt rum visar att jag som unik varelse är posi-
tionerad utifrån mitt ansvar och mitt uppdrag att möta den Andre och därmed 
bli till. 356 

Citatet i avhandlingens inledning påvisade att tillblivelsen inte är något 
som man ensam kan åstadkomma: ”Man kan föra in sin tillblivelse i världen 
men man behöver en värld – en värld bestående av andra ”begynnare” – för 
att kunna bryta in i denna värld. Man behöver andra som tar upp ens initia-
tiv, alltid på nya och oförutsägbara sätt, för att kunna komma till världen.”357 

I förskoleklasserna blir möjligheter och begränsningar för tillblivelsen att 
äga rum i form av möten med andra synliggjorda. Övergripande ramar och 
regler är en del av de villkor som reglerar förskoleklassernas etiska möten 
och rum. Formuleringsnivån har dock inget självklart samband med realise-
ringsnivån. Andra faktorer som skolans övriga styrsystem, den pedagogiska 
miljön, pedagogernas förhållningssätt, etc. spelar också in. 

Värdegrundsfrågorna är svåra att omsätta och på en konkret nivå riskerar 
de att handla om regler och på en abstrakt nivå dilemman. Att låta etiken 
genomsyra verksamheten är inte helt enkelt att realisera i praktiken. I de 
skolor jag följt skiljer sig formuleringen av de kommunala och lokala skol-
planerna åt. Även framskrivningen av trivselregler och hur regler förhandlas 
ser olika ut. Det går inte att klart utläsa vilket genomslag S-skolans mer in-
divid- och kunskapsinriktade skolplaner kontra N-skolans mer pluralistiska 
strävan mot mångfald och demokrati får i förskoleklassernas etiska rum, som 
tidigare nämnts spelar många faktorer in. Det som tydligt framgår är dock 
förskoleklassernas helt olika sätt att låta etiken genomsyra verksamheten. 

Förhandlingen kring ”varför ska man göra som man ska” startar en pro-
cess i en av förskoleklasserna där diskussionen kring etiska principer kontra 
etisk praktik plötsligt blir synliggjord mitt i vardagen. Varför finns det reg-
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ler? Varför ska man följa dem? Vad händer när man följer dem respektive 
inte följer dem? Vem ska bestämma vad det innebär att göra som man ska? 
Många principiella frågor prövas, men även frågor av mer relationell karak-
tär: Varför ska man alltid behöva vänta på dem som inte gör som man ska? 
Kan innebörden i ”att göra som man ska” förhandlas fram? Kan alla välja att 
göra som man ska? Kan en diskussion om rättvisa inom de institutionella 
ramarna ge utrymme för skillnad? Den påbörjade förhandlingen avslutas inte 
med att frågorna besvarats eller att ett slutmål där alla gör som de ska har 
uppnåtts, Som Eva uttryckte det under en av återkopplingarna så handlar ju 
diskussionen kring ”varför ska man göra som man ska” inte om ”att göra det 
man ska”. Snarare är det fråga om en process där en strävan efter öppenhet, 
lyssnande och respekt för olikhet och singularitet precis har påbörjats. Ge-
nom att enträget hålla diskussionen kring ”varför ska man göra som man 
ska” vid liv ifrågasätts ständigt det som annars riskerar att stelna till en prin-
cip. Principer och regler som i Levinas begreppsvärld kan kopplas till ”det 
redan sagda” och hos Bauman till bildandet av moralkodex där vars och ens 
moraliska ansvar riskerar att förflyttas utanför subjektet.    

Ur det strukturerade kaoset som återkommande uppstod i den andra för-
skoleklassen framträder något annat, ett sätt att närma sig ordningen och 
dess gränser från en helt annan utgångspunkt. Här står inte den verbala dia-
logen, utan snarare fysisk rörelse, förändring, samtidighet och upplösning i 
centrum. Vilka villkor för etik erbjuds i detta vid första anblicken kaotiska 
myller? Vad händer i det rum där 24 personer rör sig i sina egna banor men 
samtidigt förhåller sig till de andras? Kanske kan dessa möjligheter till korta 
möten och beredskap inför föränderlighet där kroppsspråk, gester och blickar 
får spelrum ge rum för glimtar av det som Levinas benämner sägande och 
proximitet? Kanske kan de rymma utlopp för motstridigheter och ambivalens 
utan att för den skull upplösas i konflikt och kaos? Under dessa korta oplane-
rade stunder av här-och-nu, som ändå var tillräckligt långa och flexibla för 
att inte hamna i passiv väntan på nästa aktivitet, uppstod rum för sådant som 
kanske inte går att planera: närvaro och ett och annat ögonblicksmöte utan 
ord.  

I detta kapitel har ramar, regler och ordning i de båda förskoleklasserna 
undersökts i förhållande till de etiska möjlighetsvillkor de öppnar för. I nästa 
kapitel fortsätter undersökningen av förskoleklassernas möjlighetsvillkor, nu 
med fokus på pedagogernas förhållningssätt. 
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Pedagogernas förhållningssätt 

Det ingår i skolans uppdrag att förmedla och förankra samhällets grund-
läggande värden hos eleverna och de som arbetar i skolan ska i sitt vardagli-
ga arbete ”utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”.358  I förskolans läro-
plan, Lpfö 98, anges att: ”[v]ärdegrunden utrycker det etiska förhållningssätt 
som ska prägla verksamheten”.359 De grundläggande värden som skolan ska 
stimulera eleverna till att ge uttryck för i sina vardagshandlingar och som 
förskolan ”ska hålla levande i arbetet med barnen” är: människans okränk-
barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställd-
heten mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Viktiga frågor 
blir då hur dessa värden kan uttryckas genom praktisk tillämpning och vad 
ett ”etiskt förhållningssätt” innebär. Förskolan och verksamheten skrivs fram 
som subjekt, men som tidigare nämnts så är det inte institutionerna i sig som 
har avsikter. De människor som verkar inom institutionerna måste själva 
formulera sina intentioner och handla i förhållande till institutionens ra-
mar.360 Pedagoger är något utöver institutionernas ombud och deras etiska 
insats kan inte förringas till att endast upprätthålla eller följa föreskrivna 
regler.361 Därför har jag sett det som viktigt att följa hur pedagogerna förhål-
ler sig och hur de själva reflekterar kring detta. Jag har även återkopplat till 
pedagogerna för att diskutera förhållningssätt utifrån de situationer jag valt 
att lyfta fram i s.k. stimulated recall. 

I detta kapitel lyfter jag fram pedagogerna och deras förhållningssätt som 
möjlighetsvillkor. Utgångspunkten är empiriska situationer där pedagogernas 
förhållningssätt fokuseras och belyses utifrån ”lyssnandet”. Min avsikt är 
dock inte att finna ett fastlåst eller förutbestämt sätt att vara pedagog på eller 
påvisa en uttänkt strategi som verkställs. I realiteten är förhållningssätt inte 
något fast utan kan ses som kontextbundet och rymma ett spektrum av sätt 
att förhålla sig – även inom en och samma person.  

Att som pedagog förhålla sig  
Att som pedagog närma sig eller förhålla sig till det som sker utifrån ett 
medvetet val eller en pedagogisk strategi brukar benämnas som ett pedago-
giskt förhållningssätt. I vardagen är det dock inte alltid medvetenhet eller 
strategitänkande som styr pedagogernas handlande.362 När utgångspunkten 
som här är etiska möten är det inte heller främst ett förhållningssätt kopplat 
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till medvetenhet eller kunskap kring etik som är i fokus.363 Istället är det 
snarare hur pedagogerna genom sitt sätt att förhålla sig skapar förutsättning-
ar för etiska möten att äga rum i vardagens här-och-nu. Spontana situationer 
som uppstår i stunden, ofta mitt i en planerad aktivitet, har valts för att un-
dersöka om/hur pedagogernas förhållningssätt kan skapa etiska möjligheter 
utan att för den skull knytas till en etisk modell eller avsikt. En mer reflekte-
rande nivå av pedagogernas handlande har lyfts först under återkopplingarna 
i form av stimulated recall.  

Under förstudien framkom att förhandling och möten förekom på en ver-
bal nivå, men även på en kroppslig. Barngruppens rörlighet och fysiska utle-
velse var slående. Men även pedagogernas sätt att förhålla sig till och bemö-
ta barnens rörlighet och fysiska energi fick mig att fundera vidare kring de 
etiska möjligheternas koppling till förhållningssättets kroppsliga aspekter. 
Jag var därför redan i inledningen av min huvudstudie observant på pedago-
gernas sätt att kroppsligt förhålla sig i vardagens möten och förhandlingar. 
Snart fann jag även att pedagogerna på N-skolan skapade situationer där vad 
som var på riktigt respektive på låtsas samt det vanliga rätt-och-fel-tänkandet 
var satt ur system. Jag kom att se dessa återkommande situationer som en 
vardagslek med etiska förtecken och följde hur dessa lekar utvecklades un-
der året.  

I de båda förskoleklasserna var närvaron i pedagogernas möten med bar-
nen påtaglig. Hur man kan uppfatta graden av närvaro i ett möte var en fråga 
jag ställde mig. Signifikativt för situationer med hög grad av närvaro var 
pedagogernas öppna och koncentrerade lyssnande. Hur pedagogernas lyss-
nande kom till uttryck i en verbal såväl som i en kroppslig dialog, var därför 
ett av de spår jag följde under min datagenerering. Pedagogernas sätt att 
förhålla sig med särskilt fokus på denna lyssnande närvaro har sedan använts 
för att problematisera olika aspekter av lyssnandet kopplat till det etiska 
mötet. Intentionen har varit att lyfta fram något av den komplexitet som pe-
dagogerna ställs inför trots höga intentioner och medvetna strategier. Min 
avsikt har också varit att försöka förlägga undersökningen utanför frågan om 
en uttänkt värdegrundsstrategi eller en medveten etisk avsikt från pedago-
gernas sida.  

De tre inledande excerpten visar på situationer där pedagogen Mattias 
närmar sig högst vardagliga aktiviteter som samling och hälsobefrämjande 
satsningar med en lekfull ansats. 

Med en lekfull ansats 
N-skolan ingår under höstterminen i en större nationell undersökning av 
barnens vikt och rörelsemönster. En förmiddag strax före jul sitter några 
flickor och syr tillsammans med Ulla, pedagog, när ”en utsänd representant 
från ett beslutfattande organ” dyker upp med uppdraget att fästa stegräknare 
på varje barn i förskoleklassen. Pedagogen Mattias kommer in med en plast-
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påse full med stegräknare. Mattias har under morgonens samling dock för-
varnat om att alla barn ska få en stegräknare och varför. 

Ana, Claudia, Fatima, Alicia, Nadja och Zofia sitter och syr på sina dukar när 
Mattias plötsligt kommer in i rummet. Han sätter sig på huk en bit bort och 
börjar rota i en plastkasse fylld med stegräknare och flickorna reser sig genast 
från bordet och samlas runt honom. ”Hej, jag heter Stegmätarmattias och jag 
kommer ifrån sjätte [ohörbart]”, tillkännager Mattias. ”Stegmätarmattias!” 
ropar Fatima. Mattias tar upp en stegräknare och börjar fästa den på Anas 
byxor. Alicia, Claudia och Nadja tar själva upp varsin stegmätare ur påsen. 
”Jag har 23 000 i månaden i betalt bara för att sätta stegmätare på barn runt 
om i Sverige. På morgonen så åker jag till Kiruna, klockan 12 är jag här” sä-
ger Mattias. ”Nu vet vi att jag är syfröken”, kommenterar Ulla bortifrån bor-
det. ”Nio noll här, på eftermiddagarna så är jag…”, fortsätter Mattias. Fatima 
kommer springande och lägger armarna på Claudias och Alicias axlar. ”Sluta 
Fatima!” säger Claudia besvärat. Mattias vänder sig till Alicia och sätter fast 
en stegräknare på mjukisbyxornas linning. ”Jag vill ha…”, börjar Alicia. ”Jag 
är utbildad på det här… du behöver inte röra den där…”, svarar Mattias och 
fortsätter sin presentation: ”På eftermiddagarna är jag i Sri Lanka, på efter-
middagarna… sätter stegmätare på…” Nadja håller fram en stegräknare fram-
för Mattias och säger ”Titta!”. ”Jag har srilankiska siffror också, det är gans-
ka spännande”, säger Mattias samtidigt som han sätter fast stegräknaren på 
Nadjas byxor. ”Jag vill att du ska sätta på min”, gnäller Claudia. ”Jaa”, svarar 
Mattias. Zofia väljer ut en stegräknare ur påsen. […] Mattias vänder sig mot 
Zofia och börjar sätta fast hennes stegmätare. Claudia har tröttnat på att vän-
ta: ”Sen jag!” ”Sen du”, svara Mattias. ”Sen jag!”, säger Fatima. ”Nää, sen 
jag!”, vidhåller Claudia bestämt. ”Nää”, protesterar Fatima. Mattias svänger 
Zofia ett halvt varv: ”Vi tar höger sida. Du har ju världens bästa brallor för 
det här – du har ju stegmätarbyxor”. Fatima snurrar sin stegräknare i luften 
och säger fnissande: ”Titta! Titta! Stegmätarehand!” Claudia ställer sig fram-
för Mattias sätter fast stegmätaren på hennes mjukisbyxor. ”Bra! Så! Vi mås-
te se till så att de är nollställda”, säger Mattias. Mattias vänder sig hastigt till 
Fatima, medan han fortsätter att fixa med Claudias mätare: ”Titta på allt som 
står, så att den är nollad.” ”Ja, jag ser att…, säger Fatima. Mattias frågar Cla-
udia: ”Är det bättre här? Sitter den bra?”. Claudia är nöjd och går tillbaka till 
bordet. Fatima visar fram stegmätaren framför Mattias som börjar sätta fast 
den på hennes bälte. Fatima: [ohörbart]. ”Braa! Du skulle kunna få jobba åt 
mig. Jag måste bara prata med Göran Persson först. Titta, du har ju ett bälte 
på dig, det är det bästa man kan ha – ett stegmätarbälte”, säger Mattias. (N-
skolan 051206) 

Mattias kommer plötsligt in som en självutnämnd representant för regering-
en, presenterar sig och börjar genast utföra sitt uppdrag: att sätta stegmätare 
på de utvalda barnen. Flickorna är med på noterna och låter Mattias fästa 
mätare på deras kläder. Under hela sekvensen är Mattias ”Stegmätarmattias”, 
som ser till att flickornas steg mäts. Han presenterar uppgiften som ålagts 
honom på ett lekfullt vis samtidigt som hans agerande också kan uppfattas 
som ett motstånd då han driver med uppdraget på ett närmast parodiskt sätt. 
Det framgår tydligt att idén inte är hans utan den kommer uppifrån, ”från 
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regeringen”. Detta förstärks när Mattias säger att han i sin tur ska anställa 
Fatima, som lydigt utfört det uppdrag som han gett henne, han ska bara tala 
med sin närmaste chef, statsministern, först. Det är knappast troligt att flick-
orna uppfattar Mattias ironiska undermening, men de är helt med på att deras 
steg ska mätas och att det kräver en särskild ”stegmätaremattias” och ”steg-
mätarmundering”.  

Att som pedagog ha ett lekfullt förhållningssätt i största allmänhet är en 
sak. Att initiera ”morality play” eller lekande bereda plats för eventuella 
etiska möten är en annan sak.364 Genom att medvetet och återkommande 
bereda en plats där sanningar ifrågasätts, där det är svårt att förutse vad som 
ska hända, vad som förväntas, vad som är lek eller vad som är allvar, vad 
som är rätt eller fel, vem man kan lita på, kan ett nytt ljus kastas över varda-
gens rutiner och händelser. På N-skolan är dessa tillfällen, när det invanda 
och självklara ställs på ända, en del av förskoleklassens vardag och kan ses 
som ett subtilt ifrågasättande av gällande struktur och ordning. Det som vid 
första anblicken synes vara ett lekfullt förhållningssätt från pedagogernas 
sida, som ett sätt att göra vardagen lite roligare, ställer oundvikligen viktiga 
frågor till barnen kring tillit, sanning, auktoritet, rätt och fel. Stegmätaren 
från regeringen ifrågasatte inte den dagliga verksamhetens ordning utan sna-
rare ”beslut från högre ort” och det är tveksamt om barnen uppfattade den 
antydda kritiken. Oftast ifrågasätts ordningen dock på ett plan som ligger 
närmare barnen. Som när Mattias under många av de dagliga samlingarna 
förvandlas till den elaka fluortanten Flore365 eller till häxan Pomperipossa, 
som älskar att frossa i det som är äckligt. Ofta börjar leken med att fluortan-
ten eller häxan berättar en bokstavssaga eller konkretiserar matematik och 
övergår sedan till att fråga gåtor av olika slag.366 Barnen utmanas med till 
synes enkla frågor samtidigt som de ramar frågorna presenteras inom plöts-
ligt blir ytterst osäkra och den rådande ordningen störs. 

Det är samling i stora gruppen, barnen sitter i en ring på golvet. Mattias leder 
samlingen som hittills har handlat om vilket ord som är längst och nu har 
övergått till att handla om hur många ord det finns i olika meningar. Plötsligt 
förvandlas Mattias till Pomperipossa; det är påtagligt att något händer, rösten 
blir gäll, tonen lite elak och alla barnens namn börjar plötsligt på P. Pomperi-
possa fortsätter med samma övning, ”hur många ord finns i meningen?”, men 
försöker till skillnad från Mattias hela tiden lura barnen till att svara fel.  

Pomperipossa börjar med att presentera sig med gnällig falsettröst: ”Jag är 
en fin dam med lång näsa. Jag är så söt, jag förvandlar barn till bajskorvar. 
Det här är P-skolan och där vet jag att det jobbar en fröken som heter Patti-
as.” […] ”Jag gillar att steka barn i smör och snor. Patima, om jag ställer frå-
gor och ni inte kan svara äter jag upp er. Pilos, du ser smaskig ut!” Milos får 
komma fram och Pomperipossa lägger en hög med räknepluppar framför ho-
nom så att han också kan visa det svar han kommer fram till genom att lägga 
fram rätt antal pluppar. Pomperipossa spänner ögonen i Milos och sätter 
igång direkt: ”Hej jag heter Pomperipossa – hur många ord?”. ”Fyra”, svarar 
Pilos. ”Fem sa du!”, svarar Pomperipossa förgrymmat. Alla barn skrattar och 
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Milos får sätta sig på sin plats igen. ”Är det någon annan som vill komma 
fram?”, frågar Pomperipossa med inställsam röst för att nästa sekund snäsa 
till Fatima som har svårt att sitta stilla på sin plats: ”Du, du kommer att få 
vänta till nästa århundrade!” Claudia får komma fram och får en hög med 
pluppar. ”Hur många ord är det i den här meningen – i dag är det fredag?”, 
frågar Pomperipossa. ”Fem!”, svarar Claudia. ”Du får en chans till att säga 
sex.”, försöker Pomperipossa. Men Claudia står på sig: ”Fem!”. Nu tappar 
Pomperipossa tålamodet: ”Försvinn med dig gamla unge!” Barnen skrattar 
och Claudia sätter sig på sin plats igen.  

Nu är det Zofias tur. ”Du ser riktigt god ut”, smickrar Pomperipossa. ”Nu 
provar vi: Nu är det snart vinter” ”Fem”, svarar Zofia. ”Säg fyra!”, ber Pom-
peripossa. Zofia gör Pomperipossa till viljes och ändrar sitt svar till fyra. 
Pomperipossa skriker högt av skadeglädje: ”Hon sa fyra!” Barnen skrattar. 
Eftersom de gör invändningar mot att det är orättvist blir det omröstning om 
vilket antal Zofia svarade första gången. Handuppräckningen avgör att det 
var ”fem” och Pomperipossa surar ihop. Zofia får sätta sig och Matti får 
komma fram. ”Nu är det oktober”, säger Pomperipossa korthugget. ”Fyra!”, 
svarar Matti. ”Om det är oktober är det inte höst” säger Pomperipossa och 
ändrar typen av frågor utan förvarning. ”Nu kommer en följdfråga på höst: 
Kan man plocka blåbär eller kantareller på hösten?” ”Kantareller”, svarar 
Matti. ”Hmm, då får du väl en följdfråga på kantareller istället”, kontrar 
Pomperipossa. ”Är kantareller gula eller röda?” ”Gula”, svarar Matti och 
Pomperipossa ger upp. Mattias blir Mattias igen och börjar fråga barnen ett 
och ett inför den kommande rasten: ”Ska du vara ute eller inne? Vem ska du 
leka med? Var?” (N-skolan, 051028) 

Mattias förvandlas mitt under pågående samling utan förvarning till Pompe-
ripossa. Barnen som är vana vid dylika förvandlingar, uppfattar snabbt de 
subtila tecknen på att något sker och är direkt med på noterna. Pomperipossa 
överdriver, säger äckliga saker och det är uppenbart att hon försöker lura 
barnen genom att fuska. Barnen är dock alerta och genomskådar Pomperi-
possas taskspel. När de tycker att det går för långt, som när Zofia blir orätt-
vist behandlad, reagerar de samfällt, använder sig av den rådande ordningens 
verktyg och en omröstning om vad som egentligen sagts äger rum.  

Växlingarna mellan lek och allvar, pedagog och häxa, går ofta blixtsnabbt 
och pendlar fram och tillbaka. Som i följande sekvens där Mattias ömsom är 
fluortanten Flore som försöker fuska, ömsom pedagogen Mattias som hjälper 
barnen på traven. 

Det är i slutet av samlingen, Mattias och barnen sitter på huk i en ring. ”Då 
vill jag att Nadja kommer! Sista idag”, säger Mattias. Barnen protesterar i 
kör: ”Näää!” Nadja sätter sig framför Mattias. Mattias, som plötsligt förvand-
lats till fluortanten Flore, tittar stint på Nadja och skakar hand med henne: 
”Hej jag heter… jag heter fluortanten Flore. Vad vill du ha för fråga – tand-
frågor, mattefrågor eller svenskafrågor?” Nadja tänker, det blir tyst i 7 sekun-
der. ”Matte”, svarar Nadja. ”Va´ tråkigt! Va´ tråkigt!”, klagar Flore besviket. 
Sen förvandlas Flore för en kort stund tillbaka till Mattias igen och säger med 
sin vanliga röst: ”Nu när fluortanten Flore försöker lura Nadja, så får ni inte 
skrika, det är ju bara en lek, man kan tro att det är riktigt men det är… Okej?” 
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Sen är fluortanten Flore igång igen och börjar plocka med räknepluppar som 
hon sätter ihop i små staplar. ”Äter du… Äter du godis?”, frågar Flore. 
”Ibland”, svarar Nadja. ”Vad äter du då da´?” frågar Flore. ”Klubba!”, svarar 
Nadja. ”Klubbor… en dag så var Padja ute… Padja ute och så åt hon en… 
två… tre… fyra… fem… sex stycken klubbor, säger Flore och sätter ihop en 
stapel av sex pluppar. Flera av barnen lägger sig på magen och kryper närma-
re för att se bättre. “Och… och… och Padja hon bor granne med Plaudia, el-
ler hur?”, frågar Flore. Nadja nickar. ”Plaudia, hon tycker också om klubbor 
säger vi. Hon hade köpt en… två… tre… fyra… fem klubbor.  Varför köper 
du så mycket… Varför köper ni så mycket klubbor för? Va´? Helt vansin-
nigt!”, muttrar Flore och bygger en stapel av fem pluppar.  Hon sätter de två 
staplarna framför Nadja och frågar: “Hur många fler klubbor har du än Plau-
dia?” Nadja tänker en lång stund, det är tyst i hela 16 sekunder. Under tiden 
låter Flore blicken glida över barngruppen, spänner ögonen i barnen och ryn-
kar på ögonbrynen. Flore sträcker ut en arm och skjuter Fatima bakåt till 
hennes plats i samlingsringen. ”Elva”, svarar Nadja till slut. Flore lutar sig 
framåt mot Nadja och förvandlas till Mattias och talar lågt med Mattias röst: 
”Är det elva tillsammans? Hur många… hur många fler har du än Cladia? 
Claudia har fem stycken klubbor, du har sex stycken”. Mattias visar samtidigt 
på staplarna: ”Hur många fler klubbor har du än Cladia? Hur många klubbor 
behöver Claudia för att hon ska få lika många som dig?” ”En, svarar Nadja. 
”Men säg inte än. Säg inte vad det är”, halvviskar Mattias och förvandlas till 
Flore igen och skriker ut: ”Ja, vad säger du? Två, säg två!... Nadja säger ing-
enting och Flore ger till slut upp: “ Ja… en… okej då”. (N-skolan, 051213) 

Mattias pendlar mellan att vara en fluortant som tillrättavisar och luras till att 
vara en pedagog som hjälper Nadja. Nadja och de andra barnen hänger med i 
svängarna och har inga problem med växlingarna som oftast markeras av 
variation i röstläge och ton. I situationen ovan uttalar Mattias också att det är 
en lek och vad som kommer att hända, vilket inte synes påverka barnens 
koncentration eller förväntan. Mattias förhållningssätt kan beskrivas som 
lekfullt, men själva begreppet förhållningssätt riskerar att uppfattas som nå-
got fixerat, som om pedagogerna väljer ett förhållningssätt och sedan håller 
sig till det. Situationen ovan visar att en pedagogs olika förhållningssätt kan 
växla, till och med inom en och samma situation. Ena stunden är Mattias en 
stödjande pedagog för att nästa sekund förvandlas till en fluortant som fuskar 
och gör allt för att luras.  

Analys av en lekfull ansats 
Att använda leken som ett sätt att utmana den ordning som råder och/eller 
barns moraliska handlingar och tänkande kan ske med olika intensitet och 
djup.367 På N-skolan är de moraliska utmaningarna lekfulla och inte särskilt 
dramatiska, men både barn och vuxna vistas, återkommande och utan för-
varning, i ett gränsland mellan lek och allvar, mellan rätt och fel, mellan vad 
som är individens och vad som är gruppens behov. Mattias/Pomperipossa/ 
fluortanten Flore bryter mot oskrivna regler i den rådande strukturen: en 
pedagog ska inte fuska eller luras och Mattias underminerar på så vis sin 
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egen auktoritet som pedagog. Mattias, som själv ofta använder fråge-svars-
mönster i sina samlingar, avdramatiserar och ifrågasätter hela rätt- och fel-
tänkandet genom att hävda att det rätta svaret är fel och tvärtom.368  

Mattias: Jag kan tycka att jag avdramatiserar rätt och fel på den samlingen, 
för jag vill ju att de ska svara fel. Och det vet ju barnen om, så de försöker ju 
hjälpa varandra att faktiskt inte svara fel fast jag gärna erbjuder dem ett felak-
tigt svar. (Stimulated recall, N-skolan, 061107) 

Frågan är om det endast är en lek för stunden eller om pedagogernas för-
vandlingar, som i princip kan ske sekundsnabbt och nästan när som helst på 
N-skolan, bereder möjligheter för etiska rum att uppstå eller etiska möten att 
äga rum. Patrik menar, vid samma återkopplingstillfälle som ovan där fluor-
tantens gåtor och pedagogernas sätt att förhålla sig diskuteras, att en form av 
direktkontakt kan finnas kvar eller till och med kan ha mognat fram i efter-
hand när han möter barn som tidigare gått i förskoleklassen men nu går i 
skolans högre klasser:  

Patrik: Men där kan jag nog känna att idag när jag möter framförallt Jasec 
och Bashir och Wim, idag skulle det var klockrent om jag skulle köra en 
[ohörbart]. För de vet exakt nu, som de kanske inte gjorde i början eller förra 
året, men i år vet de exakt. Jag vet inte om de har lärt sig eller om de har för-
stått att man kan faktiskt ”busa”. Även om jag är Patrik, så kan jag faktiskt 
göra det och ändå inte mena allvar. (Stimulated recall, N-skolan, 061107) 

Pedagogerna i N-skolan skapar genom sin variant av ”morality play” situa-
tioner där rådande ordning, normer och värden sätts i rörelse och där upplös-
ningen inte är helt förutsägbar. Både barn och pedagoger synes införstådda 
med vad som gäller i dessa situationer. Patrik menar att möjligheten finns 
kvar även i möten med barnen flera år senare. 

Är då ”morality play” och lek med moraliska avsikter liktydigt? En skill-
nad framträder: ”Morality play” som vuxeninitierad lek är en sak, men att 
som vuxen gå in eller delta i barns lek med en dold eller öppen moralisk 
intention innebär något annat. Att låta barns lek fungera som en moralisk 
arena där även vuxna kan delta som medaktörer och/eller medskapare i bar-
nens lekar med etiskt innehåll, menar Edminston erbjuder möjligheter för 
moralisk fostran.369 Men frågan är vad det innebär att gå in i en moralisk lek 
med barnen. På vilka villkor går den vuxne in? Med eller utan avsikter − och 
hur påverkar dessa avsikter i så fall leken? Kan man överhuvudtaget kalla 
det för lek när det finns dolda om än välvilliga moraliska avsikter inblanda-
de? 



 111 

Att lyssna 
Att välkomna och verkligen lyssna till den Andre, utan att försöka överbryg-
ga skillnaden mellan den Andre och subjektet och utan att göra den Andre 
till den Samme, kan ses som en pedagogisk utmaning: ”To listen means 
being open to the Other, recognising the Other as different and trying to lis-
ten to the Other from his or her own position and experience and not treating 
the Other as the same.”370 

En lyssnande kontext kan förhoppningsvis erbjuda ett klimat som befräm-
jar etiska möten. Pedagogernas lyssnande är givetvis en del av den lyssnande 
kontexten. Men lyssnandet har många bottnar som behöver synliggöras. I sin 
studie av etik i förhållande till utbildning undersöker Todd när etiska möjlig-
heter uppstår i skolans vardag.371 Med hjälp av begrepp som lyssnande, kär-
lek, empati och skuld belyser hon vad det innebär ”att lära av den Andre”. 
Todd lyfter fram tre dimensioner av lyssnandet: lyssnandets språk, lyssnan-
det som uppmärksammandet av den Andres mening samt lyssnandet som 
observans av det annorlundas eko: lyssnandet som en öppenhet inför den 
andres olikhet.372 Hon menar att dessa tre aspekter tillsammans representerar 
en idé om ett överskridande lyssnande som inte endast respekterar andras 
olikheter utan verkligen uppmärksammar och tar den Andres annanhet på 
allvar.  

Lyssnandets pedagogik 
Lyssnandets pedagogik, sprungen ur Reggio Emilias pedagogiska idéer och 
praktik, är ”[…] an approach to pedagogy that is inscribed with the ethics of 
an encounter”.373 Det etiska mötet är följaktligen centralt i lyssnandets peda-
gogik liksom lyssnandet är centralt i det etiska mötet. Lyssnandets pedago-
gik vilar på en djup respekt för olikhet, vilket bidrar till lyssnandets kom-
plexitet och mångfacettering. Ett lyssnande som bygger på en aktiv, dialo-
gisk relation som inbegriper ”de hundra språken”374 och genomsyras av vär-
den och emotioner.375 I det lyssnande förhållningssätt som har utvecklats i 
Reggio Emilia, och formulerats av bl.a. Rinaldi, går det att finna kopplingar 
till Levinas etiska tänkande. Här återfinns en strävan efter ett välkomnande 
och en öppenhet inför den andres annanhet, ett lyssnande som inte endast 
sker på ett kognitivt plan utan inbegriper alla sinnen och känslor. Respekt för 
den andre, för dennes olikhet, ger ett lyssnande som ger rum för singularite-
ten hos varje individ och samtidigt öppnar upp för det oförutsägbara. Den 
förskola eller skola som utgår från lyssnandets pedagogik bör i första hand 
vara ”en kontext för mångfaldigt lyssnande” som alla är involverade i, menar 
Rinaldi: 

This context of multiple listening, involving the teachers but also the group 
of children and each child, all of whom can listen to others and listen to 
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themselves, overturns the teaching−learning relationship. This overturning 
shifts the focus to learning; that is, to children’s self-learning and the learning 
achieved by the group of children and adults together (Rinaldi: 2006, 67). 

En lyssnande pedagogik förutsätter därför en barnsyn där barnet ses som 
intelligent och kompetent. Inte intelligent i bemärkelsen högt IQ, utan som 
en intelligens där människan skapar mening utifrån sina egna förutsättningar 
och erfarenheter. En sådan barnsyn är tätt sammanflätad med en kunskaps-
syn där kunskapsförmedling inte bygger på överföring av objektiv kun-
skap.376 Menings- och kunskapande ses relationellt, vilket innebär att synen 
på barnet som kompetent inte kopplas till ett oberoende:  

Vi är beroende av den andre för att skapa ny mening och kunskap. Vi behö-
ver varandra för att kunna förhandla fram nya betydelser och val för verk-
samheten. Det är detta beroende som gör oss till människor. Utan andra kan 
vi inte förstå någonting, eftersom förståelser är något vi skapar tillsammans i 
språket och våra andra uttrycksformer. I en lyssnande och förhandlande pe-
dagogik är vi medvetna om detta. Därför har vi slutat att leta efter sanning om 
barnet, och istället i dialog med barnet frågat oss vad ett barn kan bli (Lenz 
Taguchi & Åberg, 2005, 149). 

Förhandlingar och en levande dialog, mellan barn–barn, barn–pedagog samt 
pedagog–pedagog, ses som förutsättningar för att kunna skapa mening och 
ny kunskap och utmana idén om vad ett barn är och kan bli. 

Ett fysiskt lyssnande 
Att som pedagog vara lyssnande mitt i pågående verksamhet kräver närvaro 
och framsynthet. En viktig aspekt av lyssnandet är uppmärksamheten även 
efter det som är uteslutet, att kunna lyssna även efter det som inte hörs.377 För 
att kunna utveckla ett lyssnande i utvidgad form krävs en fokusering på det 
som möjliggör en kommunikation av innehåll och det som överskrider de 
talade orden.378 Lyssnandet sker inte bara genom öronen, utan alla sinnen är 
involverade.379 Ibland inbegrips hela kroppen i ett lyssnande, som här när 
pedagogen Patrik tar upp Björn i sin famn den dagen hela N-skolan firar 
Lucia: 

Hela skolan har samlats och sett på de äldre klassernas luciauppträdande i 
matsalen. Uppträdandet är slut och matsalen börjar tömmas på barn. Ljudni-
vån är hög och mycket pågår samtidigt. Under hela uppträdandet har Patrik, 
dagen till ära iklädd blinkande tomtemössa, suttit nära Björn. När klass efter 
klass lämnar matsalsgolvet tar Patrik upp Björn i sin famn. Patrik drar med 
lugna rörelser fingrarna genom Björns hår. Björn lägger sig tillrätta med hu-
vudet i Patriks knä. Barnen runtomkring reser sig ett efter ett och lämnar mat-
salen klassvis. Patrik säger åt de närmaste barnen att sitta kvar, ännu är det 
inte förskoleklassens tur att lämna matsalen. Björn gnuggar sig i ögonen. Pat-
rik tittar sig omkring, gäspar förstrött och sluter armarna tätare runt Björn. 



 113 

Ulla frågar om inte Patrik ska resa sig. ”Aldrig, jag sitter kvar”, svarar Patrik. 
”Du vägrar?” frågar Ulla och Patrik svarar skämtsamt: ”Ja! Jag sitter här och 
håller i ungarna här.” Salih går förbi och petar på de blinkande lamporna på 
Patriks tomtemössa och Björn viftar bort honom med yviga armrörelser. En 
pojke från en annan klass böjer sig ner och försöker bända loss Patriks armar 
runt Björn. Patrik gör en överdriven min mot pojken men släpper inte taget. 
”Nää, han är min, han ska jag ha”, säger Patrik bestämt. En pedagog för en 
annan klass kommer bakifrån och försöker dra ner Patriks tomtemössa över 
hans ögon. ”Det här är pass! Pass!” säger Patrik samtidigt som han öppnar sin 
famn och Björn glider ur, rullar sakta iväg, reser sig och går lugnt ut ur mat-
salen. Patrik rättar till tomtemössan, reser sig och följer efter. (N-skolan 
051212) 

I den röriga situationen som uppstår när alla ska lämna matsalen avgränsar 
Patrik med sin kropp en lugn plats där Björn vistas tills det är dags för för-
skoleklassen att gå tillbaka till klassrummet. Genom att utan ord erbjuda 
Björn sin famn och genom att utfärda och försvara ett undantag (”Pass!”) 
fredar han tydligt platsen inför andra barn och pedagoger. Patrik lyssnar in 
när det är dags öppna famnen och låta Björn glida iväg.    

Att även pedagogen Ulla använder hela sin kropp i sina möten med bar-
nen är påtagligt. I följande situation fullföljs en konfliktlösning som avgrän-
sas mot de aktiviteter som pågår i rummet genom att Ulla sätter sig med 
Edvard och Oskar på varsin sida och lägger armarna kring dem. Hon sitter i 
skräddarställning, lutad mot ett skåp, med Edvard och Oskar på varsin sida. 
Pojkarna sitter mitt emot varandra, tätt intill Ulla. Alldeles nyss har Edvard 
och Oskar tävlat om ”vem som är bäst att slåss” och Edvard har slagit Oskar 
rakt på den lösa framtanden. Oskar är ledsen och gråter och Ulla försöker 
reda upp situationen. Andra barn leker runt omkring och den omgivande 
ljudnivån är relativt hög. 

 
 

Pojkarna sitter nära varandra, vända ansikte-mot-ansikte, samtidigt som Ulla försö-
ker utröna vad som hänt och tillsammans med pojkarna lösa upp situationen. 
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Ulla tittar stadigt på Edvard. Oskar har ont och gråter: ”Det gör ont på min 
tand!” Ulla vänder sig till Edvard: ”Hör du vad han säger?” ”Jaa!” svarar Ed-
vard. ”Ja?” säger Ulla frågande. ”Han säger att jag inte får vara där” fortsätter 
Edvard och vänder bort sitt ansikte. Ulla vänder tillbaka Edvards ansikte mot 
Oskar med sin hand. ”Nämen, varför tror du att han säger så? Hör du inte vad 
Oskar säger till dig?” frågar Ulla. ”Joo”, svarar Edvard. ”Vad säger han då?” 
fortsätter Ulla. ”Det gör ont i hans tand”, svarar Edvard. Edvard tittar mot 
barnen som leker i närheten och Ulla riktar åter hans ansikte mot sig och 
Oskar. ”Ja, men varför skriker du sedan till honom? Förstår du inte att han 
inte vill att du gör illa honom?”, frågar Ulla vidare. ”Ja, och jag satt mig bara 
där och han…”, säger Edvard och riktar blicken mot kameran. Ulla riktar till-
baka hans ansikte: ”Du bara satt dig? Lyssnade du inte på vad Oskar sa?” 
”Jamen, jag…”, börjar Edvard och vrider på huvudet på nytt. Ulla riktar till-
baka det: ”Nämen Edvard, lyssnade du på vad Oskar sa till dig?”. Oskar gnyr 
och torkar bort en tår. ”Vad sa han?” frågar Ulla igen. ”Att jag gjorde illa han 
på tanden”, svarar Edvard. ”Vad sa du då?”, frågar Ulla. ”Han sa att jag inte 
fick sitta där”, svarar Edvard. ”Nämen det var ju inte det Oskar sa” säger Ulla 
bestämt. Edvard skruvar på sig och byter ställning: ”Han sa 'aj'”. Edvard vri-
der lätt på huvudet och Ulla riktar tillbaka det. 
  

 
Ulla riktar Edvards ansikte mot Oskar. 

”Hur tycker du att du skulle ha sagt åt Oskar?” frågar Ulla. Edvard börjar röra 
på benen, hans ben ”går”. ”Förlåt”, säger Edvard. Oskar petar gråtande på 
sina tänder: ”Det hjälper ändå inte, det gör ändå ont”. Ulla riktar sig direkt till 
Edvard: ”Förstår du att det gör ont på honom? Att du har gjort illa honom… 
du har faktiskt gjort illa honom. Ser du att han gråter?”. ”Mmm”, mumlar 
Edvard. ”Mmm. ”Och det är du som har gjort det”, konstaterar Ulla. ”Jag ska 
aldrig leka med dig mera”, säger Oskar till Edvard. Det blir tyst i 5 sekunder. 
”Vill du ha det så?” frågar Ulla. ”Näe”, svarar Edvard. ”Näe”, säger Ulla och 
tittar hastigt mot Oskar, sedan tillbaka mot Edvard. Det är tyst i 4 sekunder. 
”Det är jätteviktigt hur du är mot dina kompisar, det har vi ju pratat om förr 
du och jag”, säger Ulla. ”Mmm”, mumlar Edvard. ”Mmm. Och nu sa Oskar 
precis det jag har pratat med dig om förut. Så vill inte du ha det”, fortsätter 
Ulla. Edvard ruskar på huvudet. Det är tyst i 6 sekunder. 
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Oskar känner på sina framtänder först med tungan sedan med pekfingret. 
Ulla vänder sig mot Oskar och tar honom försiktigt under hakan och tittar in i 
hans öppna mun. Ulla: ”Få se… få se Oskar… Är det den lösa tanden?” 
Oskar nickar. ”Vad bra, den ska ju ändå bort snart”, säger Ulla. Oskars gråt 
tar fart på nytt. ”Det gör ändå… jag vill inte…”, snyftar Oskar. ”Ja, det gör 
jätteont, det är inte det. Du har rätt att vara arg på honom, det har du”, säger 
Ulla. Oskar torkar sina tårar. Ulla ruskar sakta på huvudet och vänder sig mot 
Edvard: ”Oskar säger också att man inte slår varandra och det vet du också 
någonstans Edvard.” Edvard nickar och Ulla fortsätter: ”Och det måste du 
skärpa dig på, träna på det. Du får räkna till tio. Eller hur? Du tycker ju inte 
att det är kul…”. Edvard vrider på huvudet och Ulla riktar tillbaka det och 
säger: ”Titta på mig. Du tycker inte att det här är så kul va´ – att Oskar grå-
ter?” Oskar sträcker sig efter några pusselformer som ligger på golvet och 
börjar pussla. ”Jag vet att du kan tänka jättebra. Det vet jag att du kan. Eller 
hur?”, säger Ulla till Edvard.  ”Mmm”, mumlar Edvard. ”Mmm. Hur ska du 
göra med Oskar nu så att det blir riktigt bra nu då?” fortsätter Ulla. ”Jag ska 
låta bli han”, svarar Edvard och vrider överkroppen.  Ulla riktar honom till-
baka. Ulla fortsätter enträget: ”Jaa. Kan du säga det en gång till?” ”Jag ska 
låta bli dig. Okej Oskar?”, säger Edvard. Ulla riktar blicken mot Oskar. ”Det 
hjälper ändå inte. Jag har alla fall ont. Jag tycker inte att det ändå hjälper”, 
vidhåller Oskar. ”Nää. Du vill vara ifred från Edvard ett tag? Okej?” säger 
Ulla. Oskar nickar: ”Nä, jätte-jättelänge”. Edvard lägger ned huvudet i Ullas 
knä. Ulla riktar blicken mot Edvard. ”Mmm. Då får du höra på det”, säger 
Ulla. ”Mmm”, mumlar Edvard.  ”Mmm”, svarar Ulla. Edvard glider ur Ullas 
famn och Ulla släpper iväg honom. 

Några sekunder senare sitter Oskar framför Ulla, han gapar stort och visar 
tänderna för henne igen: ”… den här lösa…”. ”Jamen det är bra för den ska 
ju bort. Du ska ju ha de andra nya fina tänderna, säger Ulla bestämt. ”Jag 
vet”, säger Oskar. ”De där börjar bli gamla nu…, säger Ulla. Oskar vänder 
sig från Ulla och börjar skratta åt ett annat barn som gör konster framför ho-
nom. (N-skolan 060131) 

I den nästan 3½ minut långa situationen visar Ulla genom sin kroppshåll-
ning, sitt stadiga tag runt pojkarna och sitt enträgna frågande, att situationen 
ska redas ut och att det inte finns någon som helst tvekan eller smitmån. 

Analys av ett fysiskt lyssnande 
När den kroppsliga kontakten med barnen diskuteras av pedagogerna på N-
skolan under det första återkopplingstillfället beskriver Ulla sitt kroppsliga 
förhållningssätt: ”[…] mina redskap är ju mina händer och min kropp. Det 
kan ju vara både att man stoppar… och samtidigt också ger värme.”380 De 
fyra pedagogerna är överens om att det kroppsliga förhållningssättet till bar-
nen är förankrad i en gemensam hållning. Men bland de tre manliga pedago-
gerna går meningarna isär om förhållningssättet känns problematiskt eller ej. 
Den pedofildebatt som kommit och gått under senare år finns där i bakgrun-
den som något som de manliga pedagogerna måste förhålla sig till. Diskus-
sioner kring pedagogernas förhållningssätt och gränser är därför återkom-
mande i pedagoggruppen. 
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I den första situationen av kroppsligt lyssnande, när Patrik i den relativt sto-
jiga tömningen av matsalen drar Björn till sig och erbjuder honom sin famn, 
finner sig Björn väl tillrätta. Patrik visar tydligt, både genom ord och genom 
kroppsspråk, att han tänker sitta kvar så länge det är nödvändigt. Med re-
spekt för Björns behov i stunden tar han ansvar för situationen genom att helt 
enkelt dröja sig kvar någon minut extra. Han vägrar skämtsamt att resa sig 
och släpper inte taget runt Björn när de andra barnen försöker ”rädda Björn” 
eller när andra pedagoger antyder att det är dags att lämna matsalen. Hur 
lång tid som är nödvändigt avgör Björn, men är inget som kommuniceras 
verbalt. Patrik lyssnar in ”det som inte hörs”, när det är dags för Björn att 
röra på sig. Då först öppnar han sin famn, reser sig och följer Björn ut ur 
matsalen. 

I den andra situationen sitter Edvard och Oskar i Ullas famn, vända mot 
varandra. De möts ansikte-mot-ansikte och när Edvard försöker vända sig 
bort eller titta på något annat, riktas hans ansikte tillbaka av Ulla, om och om 
igen, med samma ihärdighet som Ullas frågande. Ullas kroppsliga uttryck 
förstärker det hon formulerar verbalt. Hon understryker att Edvard ska lyssna 
på vad Oskar säger och ifrågasätter om Edvard verkligen lyssnar ordentligt. 
Ulla betonar att Oskar är ledsen, att han visar det genom att gråta och frågar 
Edvard om han förstår vad Oskars tårar betyder. Hon kopplar Edvards hand-
lingar till Oskars reaktion och Edvard ber så småningom om förlåtelse. När 
Oskar inte tycker att Edvards ”förlåt” är en lösning accepteras det och kon-
fliktlösningen fortsätter. Ulla fokuserar på hur Edvard är mot sina kompisar 
och hur han vill vara. Edvard lovar att låta bli Oskar, men Oskar tycker inte 
att det räcker med att bli lämnad ifred ”ett tag”, han vill bli lämnad ifred en 
längre tid. Det blir upplösningen på konflikten: Edvard får lova att lämna 
Oskar ifred ”jätte-jätte-länge”.  

När Edvard gått iväg och Oskar vill fortsätta att prata om sina tänder mar-
kerar Ulla att konflikten är över genom att tona ner tandfrågan: ”Han hade 
fått bekräftelse i att han hade ont och att han var rädd, men det är ändå en 
naturlig del att han ska tappa den, det är inget farligt”. 381 Ulla förtydligar 
därigenom för Oskar att konfliktlösningen i första hand handlade om hur 
man behandlar varandra och att man har rätt att bli respekterad trots att tan-
den snart ska tappas. Att ge plats för lyssnande och dialog där singularitet 
och skillnad bekräftas innebär ofta en pedagogisk utmaning, en balansgång 
mitt i vardagen. Det handlar om att, som här mitt under pågående verksam-
het, lämna tillräckligt utrymme för olikhet, samtidigt som det är en fråga om 
att låta olikheter mejslas fram genom förhandling och ibland genom kon-
frontation.382  

Ett öppet lyssnande som synliggör och bekräftar olikhet kräver närvaro. I 
dessa situationer är pedagogernas fysiska närvaro påtaglig och deras upp-
märksamhet är riktad mot barnen. Genom sina kroppar begränsar de barnens 
rörelsemöjligheter, men erbjuder istället avgränsade rum mitt i pågående 
verksamhet. Rum som i den ena situationen ger lugn/skydd och i den andra 
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möjliggör ett samtal. Dessa relativt korta situationer, drygt 1 minut respekti-
ve nästan 3½ minut, rymmer ändå mycket. En lyssnande tid är något annat 
än den kronologiska tiden.383 Todd beskriver lyssnandets tid som splittrad 
och multipel: ”Detta att väckas till att uppmärksamma sitt uppmärksamman-
de handlar därför inte om att inta en fix position utan om en inställning till 
lyssnandets multipla tid, en inställning som inte helt kan identifieras förrän 
man kommer i kontakt med en annan person.”384 Lyssnandets tid kan rymma 
tystnad, pauser och spänd väntan vilket genererar såväl ett inre lyssnande 
som ett lyssnande till andra.  

Lyssnandets komplexitet i en förhandlingssituation 
Det finns dock en risk att lyssnandet som begrepp urholkas om det ses som 
en enkel lösning eller ett pedagogiskt koncept. I följande längre situation kan 
ett lyssnande förhållningssätt utläsas, men här ryms också den komplexitet 
som lyssnandet kan möta i form av snabba händelseförlopp och omöjliga 
val. Något som skulle kunna benämnas pedagogens begränsade möjlighets-
villkor mitt i den fartfyllda vardagen. 

Det är förmiddag och flera styrda estetiska aktiviteter pågår samtidigt i för-
skoleklassens klassrum på S-skolan. Barnen arbetar i olika grupper med mål-
ning, lera respektive bygge med pappersformer. Den grupp på fyra barn, Na-
talie, Tora, Magnus, Hugo, som jag följer fortsätter med föregående dags ar-
bete då de tillverkade geometriska pappersformer. Dagens uppgift är att byg-
ga med de former de tillverkat. Barnen har själva delat upp sig – flickorna på 
ena sidan av bordet, pojkarna på den andra. Pojkarna sitter med en hög med 
ett tiotal pappersformer framför sig och har börjat limma ihop former till ett 
svajigt torn. Flickorna har två former på sin sida. Mitt på bordet ligger en hög 
med ytterligare former och barnen diskuterar vilken form som tillhör vem. 
Natalie lutar sig fram över bordet, Tora tar upp och undersöker noggrant form 
efter form. Hugo håller båda händerna på tornet som vajar lätt. 
Tora: Vem har gjort den här? 
Magnus: Jag. 
Tora: Aaahhh! Vem har gjort den här? 
Magnus: Det är jag. 
Hugo: [ohörbart] 
Tora: Men då är det min. 
Tora: Det här är väl… 
Hugo: Ja, det där är min, det är min. Det där är min! 
Tora: Den här är… Den här är våran!  
Hugo: Den här måste vi klistra på… 
Tora: Den här är våran! Den här är våran! Är det här er? Är den här eran? 
Natalie tar upp en trekant, tittar på den och ger den till pojkarna.  
Natalie: Är det här eran? Hon tar upp en trekantig form till, tittar på den och 
lägger tillbaka den mitt på bordet.  
Natalie tar upp ännu en trekant, hon ger den till Tora som synar den ordent-
ligt. Hon pekar hon mot en trekant på pojkarnas sida. 



 118

Natalie: Den där är min. Magnus lägger den trekantiga formen som Natalie 
pekat på i mitten och Natalie lägger den framför sig.  
Magnus: Är det där din? 
Tora: Nej, för jag har gjort den. 
Hugo synar tornet som växer fram. Magnus sitter med en liten hög med lösa 
former framför sig. Natalie håller upp den trekantiga formen framför Tora.  
Natalie: Den här är min. 
Tora: Den där lilla, kan ni skicka den? 
Pojkarna reagerar inte så Tora sträcker sig och tar den lilla formen själv. 
Hugo: Vi måste få loss den här… 
Tora: Den här är våra och den här är våran. Tora visar upp en trekantig form.  
Tora: Vems är det här? Ja, den är min… 
Tora: Vems är det här? Tora visar nu upp den trekantiga formen, lägger ner 
den.  
Natalie: Det är min. 
Magnus: Nej, det där är min. Nej, det där är faktiskt min.  
Magnus pekar på den trekantiga formen, han böjer sig fram och får tillbaka 
trekanten som Natalie räcker över. 
Tora visar upp ännu en form.  
Tora: Det här är min. 
Magnus: Den där… Min! 
Tora: Oj! 
Magnus: Vi har jättemånga.   
Tora: Stjärnan är vår! Stjärnan är vår! Stjärnan är vår! Stjärnan är vår! Stjär-
nan är vår! 

Pojkarna är redan inne i byggandet med formerna. De har en hög med flerta-
let av de byggbara formerna och ett påbörjat torn medan flickorna endast har 
en hög med ett tiotal former, varav några har släppt i limningen. Tora inrik-
tar sig främst på fördelningen av formerna och vem som äger vilken form. 
Natalie, börjar plötsligt gråta och säger att hon har ont i handen. Jag stänger 
av kameran, börjar trösta henne och försöker utröna vad det är för fel på 
hennes hand, men hon är otröstlig. Eva, pedagogen som följt förloppet i 
ögonvrån från målningshörnet, kommer fram till barnens bord och jag åter-
går till filmandet. Hon synar hastigt Natalies onda hand, sätter sig sedan på 
huk tätt intill Natalie och förflyttar uppmärksamheten mot det som pågår 
mellan barnen och uppdelningen av pappersformerna. Eva frågar om barnen 
tillsammans har bestämt att de ska dela upp formerna. Förhandlingen kring 
formerna tar fart på nytt och pojkarna vidhåller att de flesta är deras. Flick-
orna är mer osäkra på vilka de gjort och de former som ligger mitt på bordet 
fortsätter att hamna hos pojkarna. Eva ifrågasätter hur pojkarna kan känna 
igen formerna, hur de kan vara ”mer säkra” än flickorna på vilka former de 
gjort och hur fördelningen av formerna ska gå till.  

Eva: Har ni bestämt tillsammans att ni ska dela upp formerna? 
Hugo: Alltså vi har gjort de här grejorna… 
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Eva: Och ni kommer ihåg det alldeles säkert nu då, så att ni inte har tagit nå-
gons form som någon annan känner att den kommer ihåg ”att den gjorde fak-
tiskt jag”? 
Magnus: Jag kommer ihåg att den här gjorde jag, för det var en liten öppning 
här i alla fall, det kommer jag ihåg. 
Eva: Ja, okej. 
Tora: Jag kommer ihåg att jag gjorde… 
Eva: Har du former som du kommer ihåg att du gjorde som har hamnat på fel 
sida? För det jag kan se när man tittar på bordet nu, det är att det är väldigt 
många på den här sidan och några…  
Eva visar med händerna vilken sida hon pratar om.  
Magnus: Den har jag… 
Eva: Magnus och Hugo! Det är väldigt många former på er sida av bordet!  
Eva visar återigen med händerna vilken sida hon pratar om. 
Hugo: Jamen, alltså alla de här formerna… 
Eva vänder sig direkt till Natalie.  
Eva: Känner du igen några former som du vet att du har gjort som har hamnat 
där? 
Natalie: Ja. 
Eva: Du gör det. 
Natalie: En fyrkant... 
Eva: En fyrkant. 
Natalie: … och en trekant. 
Hugo: Den här har inte jag gjort. Jo… 
Eva: Va? En fyrkant och en trekant. Har de redan börjat limma på din fyr-
kant? 
Natalie: Nää! 
Eva: Det har de inte… Vilken fyrkant är det som du känner igen som din? 
Natalie: [ohörbart] … tre… Jag vet inte. 
Eva: Du vet inte. 
Hugo lyfter upp en fyrkant. 
Hugo: Den här tror jag i alla fall jag… 
Eva: Får jag fråga en sak: Kändes det som att alla former bara försvann till 
dem nu? 
Natalie ruskar på huvudet och snyftar. 
Eva: Nej, inte så. Men det kändes som att de tog sådana som var era i alla 
fall? 
Natalie: En. 
Eva: Ja, en trekant. Vet du vilken trekant det är? 
Natalie: Nån lång. 
Eva: Någon utav de långa. Då har vi flera här… Är den ljusblå eller mörkblå? 
Eva reser sig och börjar undersöka de former som ännu ligger mitt på bordet. 
Hon ställer några former framför Natalie.  

Eva går in i förhandlingen genom att lyssna och försöka skapa sig en bild av 
vad det hela handlar om och varför Natalie är så ledsen. Under tiden fortgår 
förhandlingen kring vem som äger formerna. Formerna fortsätter att hamna 
på pojkarnas sida. Till en början sätter sig Eva på huk tätt intill Natalie och 
för hennes talan samtidigt som hon visar med händerna vilken sida av bordet 
eller vilka former hon talar om. Sedan reser hon sig och plockar med de for-
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mer som ingen gjort anspråk på. Eva frågar hur fördelningen är tänkt och 
ifrågasätter pojkarnas växande hög. Pojkarna står dock på sig och fortsätter 
att driva sin linje. 

Hugo: Den där är i alla fall min. 
Eva: Kan det var någon av de här… den här är ganska lång. 
Magnus: Den där är i alla fall min. Det vet jag för att jag har limmat… 
Eva: Här har vi en och här har vi en till. 
Hugo: Jamen den är min. 
Eva: En som är limmad så, på insidan, det kan vara ett kännetecken. 
Hugo: Den är min! Den där är min! Den stora är min. 
Eva: Den känner du igen? Den som står där? 
Magnus: Nej, för den är faktiskt min… 
Eva: Fast vet du, om du tittar ska du se, Magnus, så är alla limmade i toppen. 
Ser du det? Så det är liksom är allihop… 
Eva håller upp tre trekantiga former framför pojkarna. Men pojkarna börjar 
istället tala med varandra om tornbygget. 
M: Så måste man ha en lång här. 
Hugo: Och en kort. 
Eva (gestikulerar med händerna när hon talar): När ni bestämmer er för att 
dela upp dem så här så blir det ju genast ett problem. Då vill ju alla naturligt-
vis ha sina egna. Så antingen kan man tänka att det är allas former och vi de-
lar med oss till varandra eller så tycker man att det är viktigt att man får byg-
ga med sina egna. Men då måste alla få bygga med sina egna. Så då måste… 
då kan ni inte börja med att limma förrän ni är överens om att alla fått sina 
former.  
Hugo: Jamen det här är våra! 
Eva: Du tycker det Hugo! 
Hugo: Jamen jag är helt säker på att alla… 
Eva: Men om du… 
Hugo: Men det här är min, och den här är min och den här är min.  
Hugo visar på form på form i pojkarnas redan limmade torn.  
Eva: Men om Tora eller Natalie sitter här och känner sig ganska säkra på att 
en av de där är deras – då är ni inte överens. 
Hugo: Jag är helt säker… att alla de här är mina. 
Magnus: Den största trekanten som är där… 
Eva: Du är helt säker på att vilken är din? Nu limmar inte någon förrän vi 
kommit något sånär överens. 
Hugo: Men den här är, den här är inte min. 
Eva: Den har inte ni gjort. Är det någon av er som känner igen den? 
Tora nickar. 
Eva: Du känner igen den.  
Eva: Natalie, känner du igen några av dem här? 
Hugo: Den största… 
Eva: Den här känner du igen. Är det någon som känner igen någon av den här 
som sin? 
Hugo: Jag känner igen någon av dem. 
Eva: Jag tycker att ni sätter ut dem i mitten igen så får ni fundera en gång till. 
Eva erbjuder barnen de former som hon och Bea, en lärarkandidat, tillverkat 
föregående dag:  
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Eva: Men vet ni vad, jag ger mina till er att ha tillsammans och det tror jag 
Bea gör också. Bea, ger du också bort dina former till barnen, utav de som du 
och jag gjorde när vi satt här vid bordet första gången och jobbade? 
Bea: Ja. 
Eva: Ja, hon ger också bort sina. Så nu har ni fått våra också att ha tillsam-
mans. Men ni får dela upp dem så att det blir rätt.  

Den verbala förhandlingen fortsätter mellan Eva och pojkarna. Flickorna 
säger ingenting. Tora iakttar det som sker och Natalie är fortfarande ledsen 
och gråter i intervaller. Eva ifrågasätter pojkarnas tvärsäkerhet och föreslår 
att de ska göra en rättvis uppdelning, men pojkarna riktar sin uppmärksam-
het mot sitt torn och vidhåller att flera av de återstående formerna i mitten är 
deras. Eva försöker lösa upp situationen genom att erbjuda barnen de former 
som hon och Bea har tillverkat. Flickorna känner igen två former och Hugo 
gör anspråk på ytterligare några former. Magnus menar att han gjort den 
största trekanten som har hamnat hos flickorna.  

Eva: Och nu är du precis lika säker som Natalie är, för Natalie är också säker 
på att hon har gjort den. Hur löser vi det då, när båda är säkra? 
Hugo: Men alltså, jag kände igen den… för långt, långt längesen. 
Natalies gråt tilltar. Magnus pekar på trekanten i flickornas hög.   
Magnus: Jag är helt säker på att det där är min.  
Eva skärper rösten: Ja och de är lika säker på att det är hennes! Hur löser vi 
det här nu? 
En tystnad på 8 sekunder följer. Eva sätter sig på huk intill Natalie vid bords-
hörnet. 
Eva: Det är det här som är knepigt, för ni hade inte skrivit namn på dem. Och 
Natalie känner sig lika säker som ni på att det är hennes. Och jag vet inte. Det 
jag kan erbjuda dig Magnus, det är en helt ny remsa så att du kan göra en ex-
akt likadan till. För jag känner så här nu, Natalie är så ledsen så att det känns 
jättesvårt att ta den och säga att ”jag tycker att Magnus ska ta den”. Det jag 
kan säga till dig Magnus är att du skulle kunna få en ny remsa och göra en 
ny. Det känns svårt att ta ifrån Natalie den när hon är så ledsen. 
Hugo stoppar limstiftet i munnen, Magnus tittar ner och pillar på sitt limstift. 
Det är tyst i 4 sekunder. 
Eva: Hur löser vi det? Vad säger ni? Vad ska vi göra? Är det någon som har 
någon idé? 
Tora tycker att Magnus kan tillverka en ny likadan trekant medan Hugo tyck-
er att man kan ”ola” om den. Tora, Hugo och Magnus diskuterar sedan att 
man ska dra lott om trekanten. När Tora lägger handen på Natalies axel och 
frågar vad hon tycker vet Natalie inte. Men när Eva frågar henne på nytt grå-
ter hon och skakar på huvudet. 
Hugo: Men vad ska vi göra då för att… 
Eva: Precis, vad gör vi nu då? 
N/T?: [ohörbart]. 
Magnus: Det tycker inte jag! 
Hugo: Men jag kände igen… 
Tora: Men jag kände också igen. 
Hugo: Jag skulle kunna göra vad som helst för att jag kände igen den… 
Tora: Men jag kände igen den också. 
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Eva: Och Natalie känner också igen den. (S-skolan, 051110) 

Trots att Natalie gråter öppet och Hugo och Magnus har de flesta formerna 
på sin sida vidhåller pojkarna envist att den stora blå trekanten är deras. Eva 
lyfter fram Natalies känslor och åsikter och ger förslag till hur en alternativ 
uppdelning skulle kunna gå till. Till slut står kampen om den ”den största 
trekanten” vilket utlöser en ny häftig gråtattack hos Natalie som gör det svårt 
för henne att tala. Magnus, Hugo och Tora diskuterar hur man ska lösa det 
hela men kommer inte fram till någon gemensam lösning som alla kan enas 
kring.  

Analys av lyssnandets komplexitet 
Uppgiften som barnen fått i situationen ovan var att konstruera, att skapa ett 
bygge av geometriska former. Trots det kommer större delen av förhandling-
en i de observerade sekvenserna att handla om fördelningen av formerna, 
vem som äger dem och vem som har rätt att använda flest former till sin 
konstruktion. Även den andra sekvensen, där pedagogen är delaktig i för-
handlingen, handlar till stor del om vem som har rätt till vilka former. Trots 
att pedagogen Eva har ett lyssnande förhållningssätt visar det sig svårt att 
navigera i en förhandling som redan pågår och att försöka föra in värden som 
rättvisa och medkänsla. 

I situationen där Natalies förtvivlade gråt är så uppenbar blir också be-
grepp som sårbarhet och ambivalens tydliga. När Eva träder in, lyssnar hon 
in vad som pågår och ”ger röst” åt Natalie, som på grund av gråten har svårt 
att föra sin egen talan. Eva väljer att inte fokusera på Natalies gråt och onda 
hand utan vänder istället uppmärksamheten mot den uppdelning av former 
som pågår. Eva blir delaktig i en förhandling där hon för in en rättviseaspekt 
som främst handlar om vem som äger och har rätt till att använda formerna, 
samt en etisk aspekt kring hur man behandlar någon som är ledsen. Eva ger 
även förslag till samarbete.  

Men pojkarna är från starten inriktade på själva bygget, de verkar redan 
ha gjort en bedömning av vilka former som är användbara och insett att det 
behövs många för att det ska bli ett bygge. Då de tidigt tar initiativet till hur 
uppdelning och byggande ska ske har de samtidigt definierat vad som gäller 
och vad som är överordnat. Flickorna protesterar inte på ett uttalat sätt, men 
Natalie reagerar genom att bli ledsen. Eva utnyttjar inte sin auktoritet som 
vuxen eller pedagog till att bestämma hur formerna ska delas upp, inte heller 
avgör hon hur situationen ska lösas upp. Flera lösningar diskuteras men för-
handlingen får ingen upplösning där alla är nöjda, vilket i sig inte behöver 
vara ett slutmål, men frågan är vad pedagogens lyssnande innebär i den här 
situationen.  

Eva lyssnar till och respekterar det som sägs och låter både överordnade 
och underordnade parter komma till tals. Det finns ingen given upplösning 
och tid ges även till pauser och tystnad. Eva utmanar barnen i dialogen – 
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men trots det fastnar förhandlingen i vem som har rätt att bygga av formerna.  
Förhandlingen i sig hamnar i ett underordnat läge i förhållande till det bygge 
som pågår parallellt, där pojkarna snabbt samlat på sig många former och 
påbörjat byggandet, trots att pedagogen med tydligt kroppsspråk och argu-
mentation gått in och försökt stärka flickornas ställning och ge stöd till deras 
rättigheter. Frågan är vad som händer när pedagogen lyssnar och ger röst åt 
den gråtande flickan. Kan pedagogen visa på aspekter av rättvisa och etik 
genom sitt lyssnande och sitt agerande? Eller förstärks Natalies underordna-
de position i och med att någon annan för hennes talan? Hur viktig är situa-
tionens upplösning; visar pedagogen genom sitt lyssnande och genom att ge 
röst till den underordnade parten ändå en möjlighet till agens? 

Att lyssna kan innebära samma risktagande som att tala.385 I den observe-
rade situationen väljer pedagogen att fokusera på det som händer mellan 
barnen istället för på den gråtande flickans onda hand; hon lyssnar till det 
som uttalas, till orden, och blir då delaktig i en förhandling om rättvisa som 
redan har påbörjats. Lyssnandets språk är i den här situationen inte uppen-
bart; hur ser sambandet mellan den/de som talar och den/de som lyssnar ut 
under förhandlingen? Är barnen verkligen delaktiga i lyssnandet i den här 
situationen? Lyssnar barnen till pedagogen? Lyssnar de till varandra? Utökar 
pedagogens lyssnande position barnens etiska möjligheter?  

Analysen visar på att pedagogen möjliggör ett lyssnande men att hennes 
lyssnande förhållningssätt inte per automatik ger lyssnande barn i stunden. 
Situationen är komplex och många analyser är möjliga att göra.386 Det fram-
kommer dock tydligt att ett fördjupat lyssnande från pedagogens sida förut-
sätter att även barnen verkligen är delaktiga i ett öppet lyssnande. Att som 
pedagog, med flera parallella aktiviteter pågående i rummet, kastas in i en 
pågående förhandling och i stunden avgöra vart den är på väg och vilka fak-
torer som styr är kanske inte realistiskt. Men om pedagogens lyssnande är en 
del av en lyssnande kontext bör det finnas möjligheter att återkoppla till situ-
ationen och tillsammans med kollegor dekonstruera vad som hände för att 
utveckla lyssnandet och de etiska möjligheterna ytterligare.387 Målet blir inte 
att hitta vad som är rätt och fel i en observerad situation där pedagogens 
position är lyssnande, utan snarare att belysa lyssnandets komplexitet och 
finslipa de verktyg som behövs för att synliggöra vad som hindrar och vad 
som möjliggör ett etiskt möte att komma till stånd.   

Sammanfattande reflektioner 
Ett förhållningssätt med lyssnandet i förgrunden kan ta sig många uttryck, 
verbalt eller fysiskt. För pedagogernas del handlar det mycket om att skapa 
en kontext som rymmer ett mångfaldigt lyssnande. I ett lyssnande förhåll-
ningssätt och i lyssnandets pedagogik går det att utläsa kopplingar till Levi-
nas etiska tänkande. En strävan efter ett välkomnande och en öppenhet inför 
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den andres annanhet, ett lyssnande som inte endast sker på ett kognitivt plan 
utan inbegriper alla sinnen, emotioner och samtidigt kräver en form av djup 
medvetenhet eller en för-medvetenhet. Ett lyssnade även till det outtalade, 
till det som inte hörs.388  

När det gäller ett lekfullt förhållningssätt – går det att som pedagog för-
hålla sig lekande i ett etiskt rum? När pedagoger är aktivt delaktiga i leken 
kan de vara det utifrån olika utgångspunkter, med eller utan avsikter eller 
dold agenda.389 De situationer som ligger till grund för mina analyser i kom-
bination med pedagogernas kommentarer i återkopplingarna, påvisar att det 
kan finnas en öppenhet och ett lyssnande i stunden parallellt med en ständigt 
pågående diskussion kring förhållningssätt. Att vara öppen och närvarande i 
de möten som uppstår behöver inte innebära att man gör avkall på en reflek-
terande och/eller dekonstruerande hållning till den pedagogiska verksamhe-
ten. 

Att lyssna kan liksom att tala innebära att utsätta sig för risker. Att som 
pedagog gå in i en pågående förhandling mellan barn med ett lyssnande för-
hållningssätt kan vara en vansklig uppgift där upplösningen inte är given. Att 
i efterhand ta del av dokumentation kan visa på en del av lyssnandets kom-
plexitet då exempelvis makt, beroende, status är aspekter som kan vara högst 
närvarande men kanske ändå inte fullt synliga under pågående förhandling. 
Ett lyssnande förhållningssätt erbjuder således ingen färdig lösning eller ens 
någon pedagogisk modell, utan kan snarare liknas vid ett sätt att öppet för-
hålla sig till här-och-nu med möjligheter till reflektion i efterhand.  

Situationerna där pedagogernas förhållningssätt har lyfts fram visar att 
mitt problemområde ”villkor som möjliggör barnens etiska möten i förhål-
lande till pedagogernas förhållningssätt” är komplext. Men mitt i komplexi-
teten kan det också vara mycket enkelt – en ansats kan innebära att börja 
med två tomma händer. Biesta ger en bild av pedagogens hållning utifrån ett 
levinasianskt perspektiv som han liknar det vid att stå tomhänt:  

[…] this [to stand empty-handed] is precisely one of the key insights we can 
learn from Levinas. It indicates that a concern for the uniqueness of children, 
of students, and of other “newcomers” requires that we give up, or at least 
hold back, all “the tricks of the trade”, all the wisdom of the world, all na-
tional curricula, and educational strategies, all recipes for “what works”, in 
order to be able to approach newcomers without agenda or preconception, but 
in a way which we can ask them what they are bringing to the world (Biesta, 
2008, 208). 

Att stå tomhänt innebär i Biestas läsning av Levinas att förbehållslöst ta an-
svar för något ännu okänt utan att i stunden utgå från strategier, modeller 
eller ens läroplaner. Att öppet möta barn, elever och studenter här-och-nu.390 

I nästa del är fokus barnens möten. I följande kapitel utforskas barnens 
möten i lek utifrån ett etiskt perspektiv.  
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Del IV – Barns etiska möten 
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I fokus för denna avhandling står barnen och deras möten. Denna fjärde del 
utgör tillsammans med den tredje delen avhandlingens empiriska del och 
avser att belysa dessa möten genom en närmare undersökning av hur barnen 
skapar och förkroppsligar etik i de två förskoleklassernas vardag. Efter att ha 
undersökt möjlighetsvillkor och betingelser för etiska möten att äga rum 
kommer jag emellertid inte slå fast om de möten jag observerat verkligen är 
etiska möten eller ej; om ett möte innehåller en etisk dimension kan endast 
de som är inbegripna i mötet avgöra. Detta är inte heller min avsikt. Avsik-
ten är istället att analysera de möten som sker utifrån det övergripande syftet 
och de specifika sammanhang som möten i lek samt möten med naturen 
möjliggör. 

I de respektive kapitlen ”Barns möten i lek” och ”Barns möten med natu-
ren” studeras barnens möten utifrån olika utgångspunkter. ”Barns möten i 
lek” fokuserar på de möten som sker i barns lekar. Där möter barnen var-
andra i dialog, genom synkroniserade rörelser och genom att tillsammans 
följa lekens riktning/riktningar. I ”Barns möten med naturen” möter barnen 
”naturen” främst i form av olika djur, skalbaggar, larver och grodor, och en 
dialog uppstår mellan barnen och ”naturen”. Därmed kommer även mötet 
med en innehållslig aspekt i förskoleklassernas verksamhet att belysas. Dia-
logen med naturen utvidgas till ett möte där även de andra barnen och peda-
gogerna deltar aktivt. I samtal och förhandlingar möts barnen (och pedago-
gerna) kring frågor om djuren och ”naturen”, på ett pragmatiskt såväl som på 
ett existentiellt plan. 
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Barns möten i lek 

I detta kapitel fokuseras barnens möten i lek och jag utforskar leken och de 
möten som där sker utifrån ett etiskt perspektiv. Men varför just möten i lek? 
Betyder det att möten som uppstår i lek på något sätt skulle vara ”mer etis-
ka” än barns andra möten? Eller att leken ger etiken särskilda möjligheter? 
Utifrån de iakttagelser jag gjort i min förstudie började jag redan i inledning-
en av min huvudstudie att observera vad som hände i barnens lekar. I alla 
typer av lekar, i lugna lekar, men även i mer utlevande och kaotiska lekar. 
Vilka förhandlingar pågick? Vilka möten kom till stånd? Kunde möten upp-
stå utan ord? Kunde man tala om möten i exempelvis en fäktningslek? Eller i 
lekar där rörelserna föreföll vara samstämda?  

Att förstå, använda eller på andra sätt ”tämja” leken genom att försöka 
fånga dess väsen har skett på olika sätt genom lekens historia. Pedagoger och 
teoretiker har i sin iver att se något funktionellt eller nyttigt med lek försökt 
att formulera lek på ett pedagogiskt eller teoretiskt plan. Nyttoaspekterna har 
varierat. Fröbel lyfte exempelvis fram lek som barnets arbete och att barnet 
genom leken kunde utveckla sin moraliska karaktär.391 Senare kom leken att 
ses som central i barnets kognitiva utveckling. I Piagets teorier kring barns 
lekutveckling i stadier är graden av kognitiv komplexitet avgörande.392 Teo-
rin kring barns moraliska utveckling bygger i sin tur på analyser av regelle-
kar. Genom att observera kulspelande pojkar och kurragömmalekande flick-
or undersökte Piaget hur barnens moraliska omdöme mognade fram.393 

Leken och det etiska mötet 
Men varför gå in i lekens domäner i ett arbete som handlar om barn och etik? 
Om man som jag följt barngrupper under en längre tid är det svårt att negli-
gera leken då lek pågår i olika former under stora delar av dagen i förskole-
klasserna. Om jag vänder på det: om jag inte tagit med lek hade min studie 
blivit mycket begränsad. Lek är intimt förknippat med meningsskapande och 
jag ser likheter mellan att ställa frågor och att leka, leken såväl som frågan 
öppnar för många möjliga meningar. Till skillnad från att endast betraktas 
som en kunskapsutveckling eller en utvecklingsprocess i stadier har ju den 
kreativa leken även uppfattats som människans högsta form av aktivitet. 
Som ett skapande förhållningssätt, ”ett heligt ja till livet”. 394 Lek kan liknas 
vid en ny början som bringar en form av ordning som är svår att uppnå på 
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annat sätt.395 Därmed menar jag att leken också kan öppna upp för ett prö-
vande av ordning, den rådande och andra möjliga ordningar, för ett utfors-
kande av normer och värden. 

I den lek jag observerat var barnens egen agens påtaglig. Tillsammans 
förhandlade de fram, ordrikt eller ordlöst, vad som gällde i just den lek som 
pågick och jag fann att en etisk dimension kunde skymtas på en subtil nivå, 
verbal och/eller fysisk. Kopplingen mellan lek och etik var dock inte helt 
glasklart – vad var hönan och vad var ägget? Var det lek som pågick i eti-
kens rum? Gav de etiska rummen leken möjligheter? Eller var det tvärtom – 
leken som gav etiken rum?396 Genom leken utforskade barnen verkligheten 
utifrån de möjligheter som stod till buds och skapade helheter av det som var 
tillfälligt och fragmenterat. De bringade ordning genom sin lek, en egen 
ordning som inte alltid grundades i det som var synligt eller uppenbart. En-
ligt Levinas är ju etiken det allra första, t.o.m. innan varat, ett tillblivande där 
subjektet framkallas av den Andre i det etiska mötet. Leken liksom det etiska 
mötet förutsätter en gästfrihet och ett välkomnande, en öppenhet inför det 
som sker och kommer att ske. Relationerna inom leken växlar oupphörligen, 
men är ofta asymmetriska samtidigt som en fungerande lek bygger på re-
spekt och ansvar i stunden. Kopplingen men också spänningen mellan lek 
och etik fann jag intressant och användbar utifrån min intention att utforska 
barns möten närmare. 

Empiriskt har jag genom att observera olika typer av lek, inom- och ut-
omhus, samt genom att göra rundturer tillsammans med barnen undersökt 
den pågående leken i förskoleklasserna närmare. Jag har förutom leken i sig 
studerat de förhandlingar, konflikter samt de möten som uppstått i leken, allt 
för att försöka få fatt i den potentiellt etiska dimensionen. Utifrån ett stort 
antal leksituationer har jag valt ut en docklek, en djurlek, en flytande lek, en 
fäktningslek samt en lek med synkroniserade rörelser som underlag för mina 
analyser och för en vidare diskussion kring barns möten i lek samt koppling-
en lek – etik. 

I följande leksituation, som vid första anblicken ser ut att vara en traditio-
nell docklek, sker förhandlingarna främst verbalt, det är dialogen och de 
oväntade vändningarna som driver leken. 

I dockleken utmanas gränser 
I en klassisk docklek i S-skolans hemvrå tar de lekande flickorna ut svängar-
na som mammor och barn då de utmanar varandras gränser. Samtidigt prö-
vas också gränserna för hur galen eller besvärlig det är tillåtet att vara, som 
förälder och som barn. Emma, Louise, Tora och Jila leker en till en början 
lite svävande docklek där Emma och Louise är mammor till två babydockor 
och Tora är en ettåring som under leken visar sig bli mer och mer besvärlig. 
Jilas deltagande är mer diffust, utan att ha någon egen karaktär servar hon 
mest de andra under leken. 
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Emma hoppar fram när hon ska förflytta sig i rummet, säger att hon är galen 
och har ett konstigt namn, Certina, samtidigt som hon tillsammans med Loui-
se tar hand om dockbarnen och gör högst vanliga föräldrasysslor: lagar mat, 
tvättar i tvättmaskinen, handlar babykläder på Lindex och försöker få dock-
barnen att sova och äta. Jila fixar och donar, hon ordnar Louises hår, sköter 
telefonen och ställer till med en fest som de andra flickorna helt negligerar. 
Tora vill vara Emmas barn men blir under leken mer och mer ansträngande 
för sin mamma. När Tora plötsligt ringer polisen så Emma får ringa och be 
om ursäkt: ”Hallå, det var mitt tokiga barn”, och sedan stänga av telefonen så 
att det inte går att ringa mer. Tora framhärdar dock: ”Mamma, jag har ställt in 
den så att det går att ringa” och Emma blir tvungen att säga till på skarpen: 
”Nej, nej, stäng av telefonen fort. Stäng, stäng, stäng. Ååååhhhh!” Då Tora 
ska sova vill hon inte lägga sig, hon vill äta istället: ”Vi skulle ha lagat mat 
för en stund sen”. Jila inflikar att det faktiskt är mörkt nu. ”Håll käft”, bryter 
Tora av. Men mamma Emma står på sig: ”Nej, det ska vara mörkt” och 
släcker lampan. Jila lämnar rummet för att skriva ett brev som hon levererar 
en stund senare. När det blir morgon igen börjar Tora att äta av maten som 
Louise och Emma dukat fram på en bricka. ”Jag fattar ingenting av vad som 
hänt”, säger Emma. Tora smaskar: ”Namnam, fattar inte heller.” Emma ropar 
till Louise: ”Nej! Hon äter upp våra grejer som vi ska ha! Ååååhhhh!” Men 
Tora smaskar bara vidare: ”Namnam.” ”Jag blir galen på dig!”, skriker Emma 
och Tora kryper till slut iväg men hittar då istället ett tuggat tuggummi: ”Jag 
fick inte äta tuggummin, jag såg ett tuggummi”. Emma kastar sig mot Tora 
och råkar samtidigt stöta till brickan med maten: ”Neeej! Hjälp maten ramlar! 
Ååååhhhh!” Tora lägger sig på rygg och sparkar med benen. Emma räddar 
brickan med mat bort till bordet där Louise sitter samtidigt som hon ber Tora: 
”Men Tora, kan du vara snäll? Det är inget roligt nu…”, men Tora börjar 
krypa runt igen: ”Jag tog lite tuggummi, det fanns massa tuggummi på gol-
vet.” Emma studsar fram till Louise: ”Jag blir galen.” Tora säger med barns-
lig röst: ”Jag hitta tuggummi” och Louise frågar henne irriterat vad hon håller 
på med. ”Jag har hittat tuggummi, dampapapadada” svarar Tora sjungande. 
”Du får inte!” säger Emma strängt och Louise frågar: ”Har du ätit tuggum-
mi?” ”Ja, hon har ätit upp det”, konstaterar Emma och tillägger: ”Spotta ut 
det! Gå till…” ”Jag sväljde det”, säger Tora och ser nöjd ut. Emma hoppar 
fram till henne: ”Du kommer dö! Du kommer dö!” Tora ser ännu nöjdare ut: 
”Jag har redan sväljt tuggummit.” ”Kräks!” beordrar Emma och Tora kräks i 
hörnet. Emma hojtar till Louise att hämta trasan. Louise klagar: ”Nu har du 
spytt på vårt golv som vi torkade idag.” Lite senare blir även dockbebisarna 
besvärliga, de rymmer och ramlar nästan ut från fönstret, men som tur är räd-
das de av Emma och Louise i sista stund. Emma säger åt dockbebisarna med 
sträng röst: ”Gör aldrig om det där! Jag blir tokig på er.” ”Om du gör så där 
får du gå och lägga dig” säger Louise till sin dockbebis. Emma väser när hon 
går förbi Tora: ”Ja, du måste också lägga dig. Passa dig!” (S-skolan, 051201) 

Analys av docklek 
Flickorna går upp i leken, leken pågår i ett här och nu, varken dåtid eller 
framtid existerar. I leken blir barnen och världen till ett – leken leker bar-
nen.397 I början av dockleken liknar situationen en ordinär lek där dockför-
äldrar tar hand om sina barn, men i och med att Tora visar sig vara ett ”be-
svärligt barn” ifrågasätter hon sin mammas auktoritet och den ordning som 
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vanligtvis råder i den här typen av lek. Toras ”besvärlighet” och motstånd 
smittar av sig på dockbebisarna som rymmer och nästan ramlar ut genom 
fönstret. Dockmammorna räddar sina barn, men skärper sin auktoritet och 
hotar med läggning som straff. Flickorna utmanar i leken vilka normer som 
gäller, Tora tänjer på gränserna för vad ett barn kan göra, Emma och Louise 
svarar upp med hur långt de vuxnas auktoritet kan sträckas. De relationella 
gränserna prövas. 

Ur en förhandling, genom dialog och handling, växer leken fram medan 
den pågår. I vissa lekar framträder kroppsspråket, gester, blickar och/eller 
rörelser, mer tydligt och blir centralt i den pågående förhandlingen.398 I den 
djurlek som följer utgör det djurlika kroppsspråket en väsentlig del av kom-
munikationen mellan barnen.  

I djurleken är/blir  barnen djur 
I S-skolan delar hemvrån, med dockor, spis, matbord, matvaror av plast samt 
skrivbord, utrymmet med bygg-hörnan, med klossar, kaplastavar, bilar och 
plastdjur i olika storlekar. Det gör att de lekar som pågår i rummet inspireras 
av det material som finns där, klassisk hemvrå-lek blandas med konstruk-
tions- och bygglek. Nya lekar uppstår där både flickor och pojkar deltar, ofta 
i form av djurlekar där barnen är/blir  olika djur. De äter, rör sig och kom-
municerar som de djur de gestaltar. Vilket djur man ska vara förhandlas och 
omförhandlas, omväxlande verbalt och fysiskt, under pågående lek och blir 
på så vis en del av leken. 

När Jack, Jonna, Emma, Hugo, Monya och Natalie samsas på den relativt 
trånga ytan som utgör hemvrån, ser var och en till en början mest ut att syss-
la med sitt. Jonna samlar saker, Hugo och Jack gräver i en låda med plastmat 
och fiskar, grönsaker, kycklingar yr genom luften. Natalie och Emma cirklar 
runt i rummet. Monya sitter vid skrivbordet och arbetar, hon talar i telefonen 
men deltar samtidigt i de andra barnens förhandlingar i en lek som börjar gå 
mot en gemensam riktning. 

Jack sitter mitt på golvet med alla plastfiskarna i famnen: ”Jonna, Jonna jag 
tog alla dina fiskar.” Jonna: ”Jag är ingen katt, jag är en hund.” Natalie: ”Men 
hundar gillar fisk.” Jonna: ”Jag gillar inte fisk.” Emma: ”Nää, det gör de inte 
alls.” Natalie: ”Jag skojar.” Hugo: ”Det är katter som gillar fisk.” Jack: ”Och 
jag är en katt. Jag är en katt.” Jonna: ”Okej.” Hugo: ”Jag är en katt.” Monya 
pekar mot Jack: ”Nää, han är katt, han sa det först, Okej?” Hugo: ”Jag är 
katt.” Jack: ”Nää, en kan bara vara katt”. Monya: ”Vet du…” Hugo kryper 
bort till plastbackarna med utklädningskläder och plastmat börjar rota runt, 
Jack går fram till Hugo: ”Vill du va´ barn?” Hugo: ”Nä, i såna fall vill jag 
vara bebis.” Hugo hittar en plastkyckling som han kramar om. Hugo: ”Kött, 
kött, kött. Två kan väl bara vara… en kan väl vara hund?” Hugo gör ett plöts-
ligt hundlikt utfall mot Jack, helt nära Jacks ansikte stöter han fram: ”Du 
katt!”  
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Hugo gör ett hundlikt utfall mot Jack och stöter fram: ”Du katt!” 

Ju mer barnen går in i sina djurkaraktärer, ju tydligare blir deras kropps-
språk. Senare i leken blandas kroppsspråket, som blir mer och mer djurlikt, 
med tal som periodvis övergår till djurläten, i en fortsatt förhandling kring 
lekens handling och revir: 

Hugo och Jack sitter inklämda i ett hörn bakom byggpodiet. Emma, som är 
hund står på huk på byggpodiet. Emma lutar sig skällande fram mot Jack och 
Hugo, Natalie kryper upp bredvid Emma och bryter in i skällandet: ”Voff, 
voff, voff.” Jack slår med plastfiskarna framför Natalie och Emma. 
  

 
Emma och Natalie lutar sig skällande fram mot Jack som slår med platsfiskarna. 
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Emma lutar sig än mer framåt och morrar: ”Grrrrrr!” Jack slår taktfast med 
fiskarna och säger: ”Tyst! Tyst! Tyst! Mjau! Kan inte jag få vara ett lejon?” 
Monya närmar sig podiet. Monya, Emma, Natalie: ”Nääääää!” Hugo: ”Jooo-
oo!” Emma, Natalie, Monya: ”Nä!”. Emma: ”Nä, då måste det här vara en 
djurpark istället.” Jack: ”Jag har en djurpark, det här är min djurpark.” Jack 
gör plötsligt ett snabbt kattlikt utfall mot Natalie: ”Schrrrrrr!” och sedan ett 
mot Natalie: ”Schrrrrr!” Natalie svarar upp: ”Voff!”. Jack: ”Schrrrrr!”. Nata-
lie: ”Voff!”. Under en fortsatt förhandling kring vilka djur barnen ska vara 
börjar Jack och Hugo att bygga en gräns av klossar som delar av rummet. 
Jack: ”Här går gränsen! Här går gränsen! Här går gränsen!” Monya: ”Vilken 
gräns?” Jack: ”Där!” Jack slår mot Monyas ben: ”Du får inte hoppa över!” 
Monya: ”Var ska jag gå då?” Jack pekar mot en liten öppning: ”Du ska gå 
där, för det här är min och Hugos…” Emma: ”Nä, inte…” Hugo står mitt i 
rummet och pekar: ” Alltså, här är va´ djurburen. Och där bodde lejonen. Här 
inne bodde alla djuren.” (S-skolan, 051128) 

Analys av djurlek 
Vem kan man vara? Vem kan man bli? Vem avgör? I djurleken bestämmer 
barnen inte själva vilka djur de ska vara, de ger ett förslag till de andra: ”Jag 
är en katt” eller ”Kan inte jag få vara ett lejon?”. Ett förslag som de andra 
barnen tar ställning till. När barnen väl är ett djur så förstärks det med ett 
djurlikt kroppsspråk, som när Hugos önskan att bli katt tranformeras från 
bebis till hund och Hugo markerar status och revir genom ett hundlikt utfall 
mot katten Jack.  

Leken och dess förutsättningar förändras oupphörligen genom ständiga 
förhandlingar och plötsliga handlingar, vilket gör att den när som helst kan 
ändra riktning. Som när Jacks förslag att vara lejon nekas, samtidigt som 
själva lejonförslaget ger leken en ny riktning mot djurpark. När djurparken 
byggs upprättas en gräns och en förhandling kring vilka djur man ska vara 
tar fart på nytt. Ett nytt revir inrättas och innanför djurparkens gräns slår 
Hugo fast att ”där bodde lejonen”. En speciell form av närvaro krävs av de 
inblandade, en beredskap för att när som helst kasta sig in i en förhandling, 
verbal eller fysisk, för dem som vill vara med och påverka vart leken tar 
vägen. Det är också möjligt att välja en annan strategi, att bara delta och 
flyta med och se vart leken för. Barns olika strategier och deltagande funge-
rar parallellt under samma lek, konflikterna är få och löses oftast inom leken. 
Då barnen leker för att de leker och leken inte har något mål eller inte heller 
är något mål i sig saknar leken ett varför.399 Sammantaget bidrar detta till att 
lekens förhandlingar är och måste vara öppna och oförutsägbara. Förhand-
lingarna i djurleken kommer till lägen där de plötsliga djurlika utfallen för-
stärker den verbala dialogen, men utfallen gör också leken till något mer än 
enbart en förhandling, djurens spontana utfall hjälper till att omvandla det 
hela till just lek. Ofta svarar de andra barnen på dessa utfall antingen direkt 
med en tydlig gest och/eller med ett läte som svarar mot det djur barnet är; 
barnen håller kvar varandra i leken genom att vara olika djur. I den här leken 
var det viktigt att vara olika djur. Barnen kommunicerar och lyssnar intensivt 
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på andra plan än det verbala, de utforskar gemensamt andra sätt att meddela 
sig vilket möjliggör möten där inte det talade ordet alltid blir överordnat.  

Att forska om lek 
Det är svårt att tänka lekande om lek, menar Steinsholt.400 Det är inte heller 
helt lätt att forska om lek, att definiera och belysa leken ur ett teoretiskt per-
spektiv, att hitta begrepp som beskriver den utan att samtidigt förringa eller 
reducera den. Genom att studera barn och sedan formulera generella påstå-
enden applicerar många forskare sin världsbild och den egna sociala kontex-
ten på barnens lek och utveckling.401 Men är det överhuvudtaget möjligt att 
fånga och uttala sig om något som beskrivs med ord som frihet, spontan, 
tillfällig, icke förutbestämd, fantasi, irrationell? Är det fruktbart att undersö-
ka och systematisera något så lättflyktligt? Genom att teoretisera kring lek 
finns alltid en risk att hamna inom logikens och argumentationens gränser 
medan leken i sig själv egentligen representerar motsatsen. Steinsholt pro-
blematiserar kring lekforskning och lekens teoretiska värde och ifrågasätter 
lekens behov av teoretiska och allvarstyngda reflektioner.402  

Steinsholt är ändå en bland flera skandinaviska forskare som närmat sig 
leken utifrån ett vetenskapligt intresse.403 Lekforskningsfrågorna har dock 
skiftat. Det har gjorts ett flertal etnografiska studier under åren som har be-
lyst olika infallsvinklar på lek utifrån ett barnperspektiv.404 Andra studier har 
mer fokuserat på lek i förhållande till förskolans pedagoger.405 Kopplingen 
mellan lek och lärande är ännu en infallsvinkel inom lekforskningen.406 Lek 
som en väg till lärande och utveckling har dock även belysts från kritiskt 
håll.407 Att leken förbereder för något annat, något kommande, har ifråga-
satts.408 Leken som ett medel att nå ett mål eller att överhuvudtaget koppla 
lek till mål är något som bl.a. Steinsholt tydligt har argumenterat mot.409 
Utifrån min intention att studera barns möten i lek är dessa invändningar 
viktiga. Avhandlar undersökningen ”om barn kan lära sig etik genom lek”? 
Är min avsikt att se om barns etik utvecklas genom lek? Då min utgångs-
punkt är det etiska mötet, i sig oförutsägbart och utan strävan efter kunskap, 
blir svaret nej. Lek som är kopplad till ett förutbestämt lärandemål eller till 
en given avsikt hamnar således utanför mitt forskningsområde.410 

För att undersöka lekens oförutsägbara sida vidare, och därmed dess 
eventuella möjliggörande för etiska möten, kommer dess flytande aspekt nu 
belysas ytterligare. 

Dans, kaos eller flytande lek 
Leken tar sig många olika uttryck i förskoleklassernas vardag. Vissa tider av 
dagarna på N-skolan är det som om den plötsligt bara finns där, som om det 
pågår lekar och aktiviteter överallt, samtidigt. På förmiddagarna är det sam-



 134

ling, därefter planerade aktiviteter i förutbestämda grupper och sedan rast 
innan lunchen, men däremellan smyger det sig rätt ofta in kortare eller längre 
tillfällen som är oplanerade och utan struktur. Eller snarare utan en förutbe-
stämd struktur. När jag mer systematiskt observerar det som sker under des-
sa stunder framträder dock en form av ordning, men en ordning av annat slag 
– öppen och med många möjligheter. ”Det strukturerade kaoset”, som peda-
gogerna vid N-skolan talade om vid en återkoppling, är mer påtagligt vid 
dessa tillfällen än annars. Barnen rör sig fritt mellan rummen och bestämmer 
själva vad de vill göra, de vuxna försöker sprida ut sig eller röra sig mellan 
rummen – en känsla av att verksamheten ”flyter ut” infinner sig. Ofta pågår 
många aktiviteter parallellt, ibland som enskilda lekar och aktiviteter sida vid 
sida, andra gånger mer synkroniserat med tydliga kopplingar mellan de till 
synes olika aktiviteterna och lekarna.  

I följande situation kommer jag in i ett rum där ”det strukturerade kaoset” 
pågår för fullt. Några barn har satt på en bandspelare och har börjat röra sig i 
rummet, fler barn strömmar till och ansluter sig till det som sker. I början av 
sekvensen förhandlar några av flickorna fram att det är ”dans-stopp” som 
gäller, en lek där musiken plötsligt tystnar och det är meningen att alla ska 
stanna upp och frysa sina rörelser. Men som framgår i följande sekvens så 
blir de regler som ingår i ”dans-stopp” snabbt underordnade själva snurran-
det och dansandet i sig. 

En techno-discolåt med orientaliska inslag strömmar ut ur bandspelaren. Mitt 
på golvet dansar Leyla och Saya med slingrande armrörelser, Claudia som 
stått och spanat en stund ansluter sig till dansen. Jasmine och Chiara snurrar, 
fortare och fortare, ända tills de faller ihop i en liten hög, reser sig, snurrar på 
nytt, faller ihop, reser sig, faller, igen och igen. Linus, Wille och Timo snur-
rar alla tre tillsammans, Wille och Timo håller i Linus armar, Linus som lig-
ger på rygg utgör navet. Milos står alldeles stilla och tittar sig omkring, går 
sedan och sätter sig på golvet i ett hörn av rummet och läser i en djurbok till-
sammans med Emilio. Mira rör sig mellan de snurrande och dansande barnen 
och följer sedan Jasmine som börjar röra sig runt i rummet medan Chiara 
dansar en liten svepande solodans. Milos reser sig och börjar gå över golvet, 
han försöker få med sig boken men Emilio släpper den inte. Saya som har 
lagt sig på golvet snurras av Leyla som håller i hennes ena fot och springer 
runt, runt och försöker få upp farten och de skrattar båda högt rakt ut i luften. 
Emilio hasar på huk med boken framför sig, mitt på golvet stannar han en li-
ten stund nära de dansande barnen, hasar sedan vidare till soffhörnan vid den 
andra sidan av rummet. Mira och Claudia har ställt sig vid bandspelaren, 
Mira trycker på knapparna och Claudias händer dansar med rullande rörelser. 
Chiara drar in Mira i dansen, snurrar henne. Leyla och Saya rullar över gol-
vet, de tumlar om varandra. Musiken tystnar plötsligt, men ingen stannar upp, 
barnen snurrar vidare. Claudia ropar: ”Sluta!” Chiara ropar tillbaka: ”Men jag 
vill! Mira håller med: ”Jag håller på och leker…” Musiken sätts på igen och 
Claudia lämnar bandspelaren för att dras in i dansen igen. Claudia: ”Jag är 
med nu!” Linus, Wille och Timo snurrar och faller, snurrar och faller. Wille 
slungas ut i periferin, Linus och Timo snurrar vidare i armkrok.  
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Pedagogen Mattias kommer in och sätter sig vid bordet och går igenom 
dagens närvaro, Tarek går fram till Mattias och berättar om lappar han skrivit 
och just hämtat i sin låda. Plötsligt är det schlagermusik som väller ut ur hög-
talaren. Chiara drar Mira sittande över golvet, ett tu tre Mira reser sig och går 
iväg. Chiara drar runt Claudia, Chiara släpper och tar några balettsteg, Clau-
dia rör sig dansande bort över golvet. Claudia går fram till Mattias vid bordet, 
tillsammans med Mattias ljudar hon barnens namn: LLLIIINNNUUUSSS. 
Tarek visar sin lappar för de dansande flickorna. I soffan brottas nu Emilio 
med Milos. Linus, Wille och Timo snurrar i ring, fortare och fortare, Mattias 
ropar dem till sig och frågar vad leken går ut på och vad som händer. Pojkar-
na får i tur och ordning berätta vad som hänt och det framgår att Tarek blivit 
knuffad av misstag. ”Ni får jättegärna dansa, men inte knuffas”, säger Mattias 
och Linus, Wille och Timo fortsätter sin snurrdans i ett något långsammare 
tempo. Leyla snurrar solo på ett ben och gör samtidigt grimaser. Chiara och 
Jasmine snurrar i armkrok. Claudia sitter vid bredvid Mira vid skåpen längs 
väggen och tittar på de dansande och snurrande barnen. Chiara och Jasmine 
står vid bordet och ritar mobiltelefoner och filmkameror. Plötsligt är det cir-
kusmusik som spelas, Chiara viker ihop sin papperskamera, säger till Jasmi-
ne: ”Åh cirkus, vi kör cirkusgrejen.” Jasmine reser sig och faller ihop, Chiara 
vinglar snurrande över golvet, tillsammans med Claudia singlar hon sedan 
runt i rummet. Mattias reser sig och går än en gång fram till Wille och Linus 
som tumlar runt över golvet, han böjer sig över dem: ”Slåss inte – dansa! Det 
är inte samma sak! Dansa! Snurra runt!” (N-skolan, 091213) 

Analys av flytande lek 
En kaotisk situation? Kanske vid första anblicken. Men följer man noggrant 
vad som händer visar sig rörelser som fortplantas och smittar av sig. Idéer 
om hur man kan dansa, snurra, röra sig utbyts utan ord. Flera rörelser pågår 
parallellt och är synkroniserade sinsemellan, barnen stöter sällan ihop, olika 
rörelser bildar stundtals tillsammans en gemensam rörelse. Det som pågår 
präglas av en samtidighet, där en början och ett slut är svårt att skönja, det 
som sker länkar in i vartannat. Mattias kommer in och sätter sig vid ett av 
borden, ordnar med sina papper, småpratar med de barn som kommer fram 
till honom och ingriper när han tycker att dansleken övergår i knuff och slag. 
Musiken håller situationen samman och ger impulser till nya sätt att röra sig 
när en ny låt byter av den förra. Finns det något meningsfullt i en situation 
som denna? En karnevalisk situation? Kan leken liknas vid karneval/ett 
karnevaliskt tillstånd?411 

[I] den ville, karnevalske og kaotiske leken, der alt flyter og hvor det i 
utgangspunktet vil være umulig å komme frem till noen god forståelse av hva 
som egentlig foregår. Barnen fyker omkring, hyler og skriker, snart det ene, 
snart det andre, hit og dit, på kryss och tvers (kanske mest på tvers): En rekke 
ulike aktiviteter og fristelser påkaller oppmerksamheten samtidig, og det kan 
være helt umulig å si hvor det ene begynner og det andre slutter. (Steinsholt, 
1999, 31) 
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Steinsholt beskriver karnevalen som en kaotisk ordning, ett flöde där det är 
svårt att nå en rationell förståelse av vad som sker. De karnevaliska situatio-
nerna bara uppstår, här och nu, det är inte fråga om några uppträdanden eller 
inplanerade skådespel. Karnevalen händer och barnen lever genom den. En 
sådan känsla av att allt sker samtidigt attraherar, en sorts ”social magnetism” 
uppstår och barnen samlas i detta levande magnetfält för att vara delaktiga i 
skeendet.412 Mitt i en karnevalisk lek där dialog och handling är parallella, 
kan intryck, berättelser och associationer samlas kring en egen logik och en 
icke-kronologisk samtidighet.413 I dessa stunder kan möten uppstå under 
andra premisser än annars. 

Den karnevaliska leken öppnar således upp för andra världar, där andra 
ordningar och mönster kan vara rådande. Barnen som rör sig till musiken, 
dansar, leker, följer ingen föreskrivande koreografi eller något manuskript, 
de kan träda in i nya gestalter, nya sätt att vara. Det uppstår en kommunika-
tion mellan barnens rörelser, gester och de olika sätten att röra sig smittar av 
sig och fortplantas genom rummet. Barnen är således inte heller bundna till 
sitt eget privata manus – de följer med i det som sker. Steinsholt menar att 
barn själva avvisar att det skulle finnas en homogen och total samstämmig-
het, då barn i leken inte ser sig själva som världens mittpunkt. Genom att 
tillsammans tumla runt och prova nya sätt att röra sig, som i leken ovan, 
utmanas och prövas vad en kropp kan samtidigt som barnens fysiska gränser 
förhandlas. Pedagogen Mattias griper in i situationen först när han tycker att 
dansleken övergår till något annat, som ett strukturerande bidrag i kaoset.  

Karnevaliska situationer innebär inte per automatik att leken infinner sig, 
men det karnevaliska skapar en stämning som kan stimulera till lek.414 Det är 
egentligen inte förrän vi tittar tillbaka som vi kan avgöra om leken har visat 
sig eller ej, om leken har stigit fram ur kaos.415 Barnens karnevaliska lek kan 
beskrivas som deras ”andra liv” och den karnevaliska stämningen kan ge 
dem som vanligtvis inte hörs och syns chansen att ta plats.416 Den karneva-
liska sidan av livet utgår inte från förnuft eller rationalitet och sitter inte fast 
i plikter eller traditioner och kan därmed öppna upp för nya möjligheter och 
nya möten, dvs. möjligheter för etiska möten mellan barnen på ett annat 
plan. 

Den karnevaliska stämningen inspirerar även till fysiska och ibland mer 
utlevande lekar. Lekar där handlingen i första hand inte förhandlas verbalt 
utan främst växer fram ur gester, kroppsspråk, rörelser och blickar. I följande 
avsnitt undersöker jag vidare förhandlingar och möten som kan ske i fysiska 
lekar.  

Fysisk lek och synkroniserade rörelser  
Lekar där kroppen kommer till uttryck uppfattas ofta som vilda och kaotiska. 
Kanske för att fysiska lekar har en tendens att smitta av sig och fortplanta sig 
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på ett sätt som kan vara svårt att kontrollera och bryta in i för dem som inte 
deltar eller för de som önskar en annan ordning.  

Att barns etik är ”kroppsligt erfaren och kroppsligt gestaltad” visar Jo-
hanssons studie av små barns etik.417 Hon påvisar att etiken inte endast ut-
rycks genom talet, vilket kanske blir särskilt tydligt när det gäller de allra 
yngsta barnen som precis påbörjat sin erövring av det talade språket och hela 
tiden kommunicerar genom kroppsspråket. Johansson betonar vikten av att 
synliggöra barns etiska erfarenheter som formuleras i tal, men också genom 
gester, kroppshållning, ansiktsuttryck, etc. Även hos de sexåriga barnen i 
min studie är kommunikation via kroppen påtaglig, samtidigt som deras 
rörelseenergi är till synes obegränsad.418 Detta kommer till uttryck och blir 
tydligt i barnens fysiska lekar. I dessa lekar, som ofta pågår lite i periferin, 
då de kräver mer utrymme och inte alltid vid första anblicken ser ut att rym-
mas inom skolornas regelverk, pågår kommunikationen och förhandlingen, 
liksom i de tidigare presenterade lekarna, på flera parallella plan. Dessa lös-
ryckta leksekvenser kan även ses som en del av en längre process där för-
hållningssätt, regler och ”vad som egentligen gäller” förhandlas igen och 
igen, i leken, men också vid samlingar och vid mer informella möten. 

I pinnleken prövas kroppens gränser 
I N-skolan är det tillåtet att leka med pinnar utomhus, men det finns regler 
för hur pinnarna får användas. Pedagogerna påminner då och då om vad som 
gäller angående pinnarna: Bara en pinne i taget. Inte fäktas för högt – den 
andre kan få pinnen i ögat. Inte ta med pinnen in – pinnen får gömmas nå-
gonstans utomhus, i buskarna, vid berget eller under huset. Om barnen ser att 
något barn bryter mot någon av pinnreglerna ska de inte själv agera fröken, 
istället ska de säga till en pedagog. Flera av barnen nämner under rundturer-
na just pinnregler vid min fråga om vilka regler som gäller utomhus. Men 
pinnarna ger trots tydliga regler ändå upphov till mindre konflikter, exem-
pelvis vem som är ägaren till en specifik pinne, som i följande sekvens då 
Linus kommer fram till pedagogerna Ulla och Patrik på skolgården. I handen 
har han en lång pinne som han hävdar är hans, vilket Per som är med i sam-
ma lek som Linus ifrågasätter: 

Linus: Och då, då bröt jag den också.  
Patrik: Okej.  
Ulla: Ja? 
Linus: Då hade jag den. Och sen då sa Per att det var hans fast jag hade haft 
den sen. 
Ulla: Det är klart – man kan inte bråka om pinnar, det finns massvis av pin-
nar. 
Patrik: Det finns jättemånga pinnar. Hade du den innan han bröt den? 
Linus: Ja, jag bröt den och så hade jag den. Och sen så sa han att det var hans 
när jag hade haft den ett tag. 
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Patrik: Gå dit bort ska vi se om du inte fixar det där… 
Ulla: Tala om att du har haft den. 
Patrik: Tala om att du har haft den från början. 
Ulla: Vi kan inte bråka om pinnar. 
Linus går tillbaka över skolgården. (N-skolan, 051205) 

Samtidigt som Ulla refererar till en mer eller mindre implicit regel i N-
skolans förskoleklass, att man inte ska eller kan bråka om pinnar, upptas en 
stor del av pinnlekarna av förhandlingar kring rätten till en viss pinne eller 
hur pinnarna ska handhas. Ibland kan det räcka med att barnen själva refere-
rar till pinnreglerna, men inte alltid. Ibland måste pedagogerna, som i situa-
tionen ovan, konsulteras för att stödja eller reda upp konflikten.  

Pinnarna är ”väl integrerade” i verksamheten. Pedagogerna använder själ-
va pinnar och visar på olika användningsområden. Främst under skogsda-
garna (vid eldning, grillning, kojbygge och ishackning) men också som lek-
redskap. Som i de återkommande nuddlekarna, där Mattias står på ena sidan 
om en gräns och nuddar barn efter barn med sin långa pinne. De barn som 
blir nuddade får komma över till Mattias sida och med pinnar i handen hjäl-
pa till att ”nudda över” de kvarvarande kompisarna. Det blir många pinnar i 
luften på en liten yta, men barnen lär sig snabbt att endast nudda varandra 
med pinnarna. 

Oftast är det pojkar som använder pinnarna som olika former av vapen 
(svärd, knivar, karatestavar, piskor och skjutvapen) men också som redskap 
(yxor, fiskespön, eldgafflar, ishackor). Ibland kan pinnarna vara trollspön 
som levandegör de som blivit dödade i leken, samtidigt kan pinnarna i nudd-
lekarna förstena eller utesluta någon ur leken bara genom en nuddning. Även 
flickorna använder pinnar i sina lekar, dock inte som vapen utan som vand-
ringsstavar, golfklubbor, redskap vid matlagning och låtsasgrillning. Det är 
endast en av flickorna, Zoe, som återkommande deltar i fäktningslekarna.   

Effekter används ofta för att förstärka de fysiska lekarna, som i följande 
situation då Manuel och Edvard fäktas och där den fysiska närkampen mel-
lan ett pinnsvärd och ett osynligt svärd utspelas i ultrarapid: 

Manuel och Edvard håller till nära entrén på en liten gräsplätt mellan buskar-
na och asfalten. De står ca 1½ meter ifrån varandra och Edvard håller en 
tjock pinne som är ca 1 meter lång i handen.  Manuel: ”Jag kasta min laser på 
dig.” Edvard: ”Nää, nää, jag var i mitt skepp.” Manuel: ”Jo.” Edvard: ”Jag 
var i mitt skepp.” Manuel: ”Jo, jag kan kasta mitt lasersvärd på ditt skepp. Så 
att det smälter, sen tar jag mitt lasersvärd. Det gjorde jag!” Manuel riktar sitt 
osynliga svärd mot Edvard. Edvard: ”Man får inte ha osynligt, för då är det 
fusk!” Edvard lägger pinnen över axeln, för ner den bakom ryggen och snur-
rar ett varv. Edvard: ”Det är fusk!” Edvard svänger med svärdet framför Ma-
nuel. Manuel (upprört): ”Jag hade inget lasersvärd!” Edvard pekar med pin-
nen mot mig och kameran: ”Titta hon tittar!”, och ställer sig sedan i en posi-
tion där han håller pinnen vågrätt över bröstet. 
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Manuel tar tre steg fram mot Edvard i ultrarapid och knyter händerna framför 
sig i hjärthöjd. Edvard vrider kroppen och riktar pinnens spets mot Manuel.  

 

Manuel trycker ner pinnspetsen mot marken med sitt osynliga lasersvärd och 
sina knäppta händer och vänder sedan upp ansiktet mot Edvard samtidigt som 
han vrider kroppen och för ner pinnen och lägger den intill sitt ena lår. Ed-
vard följer med i rörelsen och trycker på med pinnen.  
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Manuel böjer ryggen i en båge och vrider sig ett halvt varv runt. När han på 
nytt står vänd mot Edvard får han plötsligt syn på pinnen som Edvard trycker 
mot hans ljusa jeans. Manuel: ”Du får inte smutsa ner mig.” Han vänder sig 
om och går sin väg. Edvard slår med pinnen mot kantstenen och ropar: ”Men 
den är inte kladdig. Men Manuel…” Men Manuel har redan gått och ställt sig 
vid ett träd en bit bort med ryggen vänd mot Edvard. (N-skolan 051214) 

Analys av fäktningslek 
Till en början förhandlar pojkarna verbalt kring fäktningen. Det finns expli-
cita regler som reglerar hur pinnar får handhas, men pojkarnas förhandling 
rör främst om man får eller inte får fäktas med osynliga svärd, där det visar 
sig att det går en gräns vid om det osynliga svärdet är ett lasersvärd. När 
Edvard ställer sig i position och de båda genomför en fäktning i ultrarapid 
påbörjar de en samordnad gemensam rörelse. Rörelsen är väl koordinerad 
och kräver precision. Den uppvisar samtidigt återhållen samlad kraft genom 
sitt utsträckta tempo. När Manuel inte längre vill vara med blir förhandling-
en verbal igen och rörelsen avbryts, leken upplöses lika snabbt som den upp-
stod.  

Barnen på N-skolan är mycket skickliga att hantera pinnarna i sina lekar. 
Vissa pojkar har nästan alltid en pinne i handen när de är ute, pinnarna blir 
nästan som förlängningar av deras kroppar och används mycket precist och 
skickligt. Ett ting kan efter viss invänjning utgöra en del av en kropps räck-
vidd och till och med utöka känselsinnets omfång.419 I Manuels och Edvards 
fäktningslek införlivas pinnen/svärdet med Edvards kropp. Men den är inte 
endast en förlängning av Edvards kropp, även Manuels kropp synes omfatta 
Edvards svärds räckvidd. Och omvänt gäller även för Manuels osynliga 
svärd i pojkarnas samordnade rörelse.   
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Synkroniserade rörelser 
Kan räckvidden av en kropp utökas inte enbart med ett ting (pin-
ne/svärd/käpp) utan även med en annan kropp? Kan också en annan kropp 
”delta i den egna kroppens volym”? Är det möjligt för två kroppar att i mötet 
ingå i samma volym och ändå behålla sin annanhet?  

Det är lätt hänt att fysiska lekar och pinnlekar automatiskt associeras med 
våld, vapen och ett utagerande uppträdande, men fysiska lekar behöver inte 
vara våldsamma, inte ens tumultartade, de kan till och med vara stillsamma 
och lågmälda. Inom lekforskning och antropologisk forskning används det 
sammanfattande begreppet ”rough-and-tumble-play” för att beskriva lek som 
är vild utan att vara aggressiv.420 Den kan exempelvis innehålla spring, hopp, 
skutt, ramla omkull, jagande, flykt, brottning, bankande, skratt och grimase-
ring. Kontrasterna gentemot en mer aggressiv lek är tydliga, i aggressiv lek 
förekommer slag, knuffar, slit-och-drag, hotfulla miner och att man stirrar ut 
någon. Ett starkt behärskat eller överdrivet kroppsspråk tillsammans med en 
hotande framtoning signalerar aggressivitet och våldsamhet, medan en lek-
full hållning signaleras genom skratt och/eller ett skämtsamt minspel.  

På S-skolan är även sådana rough-and-tumble-lekar sällsynt förekom-
mande. En bidragande orsak till att vildare fysiska lekar som brottning och 
fäktning inte är lika vanliga som i N-skolan kan vara S-skolans tydliga regel 
”man får inte slåss!”. Det råder nolltolerans mot att slåss och eftersom det 
ibland kan vara svårt att dra gränsen mellan fysisk lek och lekar med aggres-
siva eller våldsamma inslag kan regeln göra att lekar i gränszonen mellan lek 
och slagsmål samt vildare fysiska lekar förekommer mer sällan. Det betyder 
inte att barnen på S-skolan inte leker fysiska lekar. Fysiska lekar kan som 
tidigare nämnts vara subtila och svåra att upptäcka då de ibland är helt ljud-
lösa och pågår i verksamhetens periferi. Synkroniserade rörelser är en sådan 
lek som äger rum vid upprepade tillfällen i utkanterna av S-skolans skolgård. 
Otto är det barn som oftast tar initiativet till lekar med synkroniserade rörel-
ser. När barngruppen är ny, i början av höstterminen, leker han den oftast 
tillsammans med något barn som tidigare gått i samma förskolegrupp, men 
under vårterminen deltar även andra barn i leken. De synkroniserade rörel-
serna föregås inte av någon inledande förhandling utan ser ut att starta från 
en gemensam punkt och sedan improviseras fram utan ord. Leken kan dock 
avbrytas mitt i om något behöver sägas för att sedan återupptas och röra sig 
vidare. I följande lek sker de synkroniserade runt den kingruta som är upp-
målad mitt på skolgården.421 

Otto och Jack står tätt intill varandra i den lilla romben i kingrutans mitt. De 
påbörjar samtidigt en gemensam rörelse där Jack med sin utsträckta arm 
”styr” Otto på ungefär en meters avstånd. De cirklar runt i rutan, Jack styr Ot-
tos rörelser men anpassar sig också till Ottos rörelser. Otto gör yviga rörelser 
med armarna, gapar ibland stort med munnen och låter då och då huvudet 
hänga löst. De följer varandra, byter riktning gång på gång. Då och då gör 
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Jack en markerande rörelse med armen och Otto låter kroppen bli lealös för 
några sekunder. Under en kort stund tar Jack ner sin hand och de cirkulerar 
efter varandra runt den lilla romben, Otto slängande med armarna.  

 

När Jack markerar genom att sträcka ut armen igen blir Otto lealös och reage-
rar direkt genom att för någon sekund tappa styrseln i huvudet. Han lyfter se-
dan armarna och börjar springa och Jack hänger på. De springer runt, runt i 
små cirklar, byter då och då riktning och det ser ut som om Otto försöker 
fånga Jack. När Jack tar ett steg utanför kingrutan stannar Otto och sätter 
händerna i sidorna och ser mycket bestämd ut. Jack återvänder innanför ru-
tans markeringar och cirklandet/jagandet fortsätter. Plötsligt stannar Otto och 
vevar på armarna. Jack går in och ställer sig i romben och naglar fast Otto 
med blicken. Otto stannar framför Jack. Samtidigt som Jack lyfter armen bör-
jar Otto på nytt att cirkla med yviga armrörelser och slängande huvud. Varje 
gång Jack markerar med armen är det som om Otto tappar kontrollen över sin 
egen kropp och arm- och huvudrörelserna blir yvigare. Till slut stannar Otto 
och när Jack markerar med handen tar han ett steg framåt och rör sin hand 
över Jacks överkropp. Jack backar, försöker markera med armen men Otto 
kommer närmare och hoppar upp och ner framför Jack med slängande armar. 
Jack står precis utanför kingrutans markeringar och Otto rör sig framför ho-
nom. Jack lyfter handen och Otto rör sig än mer lealöst framför Jack under en 
kort stund. Sen vänder sig Otto med ryggen mot Jack och börjar gå runt i ru-
tan med slängande armar. Jack lyfter armen än en gång och backar ur rutan, 
sen marscherar han in igen med bestämda steg, när Otto börjar gå mot honom 
backar han. På cirka 2 meters avstånd gör Jack danslika steg och rörelser på 
stället och Otto går mot honom med armarna svängande i samma rytm.  
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Otto flaxar med armarna och Jack går ned på huk, de rör sig rytmiskt i förhål-
lande till varandra. Jack backar ut ur rutan igen, sedan följer han tätt efter 
Otto som en skugga. Otto går in och ställer sig i romben och gör robotliknan-
de rörelse med ena handen, en kort breakdanssekvens på stället samtidigt som 
han säger något [ohörbart] till Jack. Jack tar ett steg framåt och hoppar. Hop-
pet fortplantar sig till Otto som tar upp rytmen och gör gungande rörelser och 
flaxar med armarna. Jack går ner på huk och upp igen, Otto svarar genom att 
svänga på kroppen. Jack hukar snabbt igen, rör på armarna, hukar på nytt, 
Otto svarar med gungande rörelser. Sedan snurrar Otto runt på stället med 
armarna ut. Jack tar ett kliv in i den lilla romben och ställer sig tätt intill Otto. 
(S-skolan, 051029) 

 
Jack ställer sig tätt intill Otto i den lilla romben i kingrutans mitt. 

Analys av synkroniserade rörelser 
Liksom i fäktningsleken syns här en fulländad koordination mellan rörelser 
och en samordning som förefaller inövad. Trots att rörelserna uppstår i nuet 
och improviseras fram påminner leken om ett stycke modern dans med bak-
omliggande koreografi när pojkarna följer och besvarar varandras rörelser. 
De ”lyssnar in” den andres rörelse och svarar, inte med en likadan, utan med 
en annan rörelse i den egna kroppen.422 Rytmen i rörelsen tonas in och tas 
upp av den andre men transformeras till något annat, ett svar – inte ett eko, 
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ibland till en motrytm. Vissa rörelser kommer igen genom hela sekvensen, 
som cirklandet eller då Jack lyfter armen och Otto tappar styrseln. Vem som 
leder och vem som följer växlar under leken.  

Vid just detta tillfälle ger kingrutan leken en ram som pojkarna tar in i sin 
lek och förhåller sig till, sekvensen börjar och slutar exempelvis i kingrutans 
mitt och när Jack går ut ur rutan markerar Otto med ett tydligt kroppsspråk 
och Jack kommer tillbaka. Sambandet mellan kropparna och rummet blir 
tydligt. I leken med de synkroniserade rörelserna framstår världen här-och-
nu som kingrutan. Pojkarna rör sig i förhållande till varandra och till kingru-
tans gränser. De är genom sina kroppar och den sammanhängande gemen-
samma rörelsen förbundna till världen och till varandra. Men hur kan se-
kvensen beskrivas? Är det en förhandling på en subtil, fysik nivå som pågår? 
En förhandling utan förutbestämd början eller slut, en förhandling utan av-
sikt och utan mål? Kan det som pågår betecknas som förhandling? Här fram-
står plötsligt skillnaden mellan en förhandling och ett möte tydligt. Där en 
förhandling någonstans har en avsikt och ett mål, är ett möte, i vart fall ett 
etiskt möte, öppet, välkomnande och ansvarsfullt, med avsaknad av just av-
sikt och mål. Det som sker mellan pojkarna är ett möte där en öppenhet inför 
och ett avlyssnande av den andres rörelser är påtagliga, ett möte där de båda 
pojkarna bevarar sin annanhet. 

Sammanfattande reflektioner  
Barns möten i lek är inte helt jämförbara med vad vi i dagligt tal menar med 
möten. För att mötas i lek krävs närvaro, öppenhet och en beredskap att möta 
lekens övriga deltagare. Möten i lek och det etiska mötet har flera gemen-
samma nämnare, vilket inte innebär att de möten som sker i lek per automa-
tik är etiska möten.  

Lek utgår inte från en rationell hållning till världen, lek är något som väx-
er fram ur en händelse där mening uppstår och det är först när vi handlöst 
kastar oss in i den som leken överväldigar oss.423 Leken öppnar upp för im-
provisation, innovation men också för dekonstruktion.424 Den kan som i 
dockleken innehålla påfrestningar och motstånd. Eller som i flera av de be-
skrivna lekarna utmana normer och gränser. Relationella gränser, kroppsliga 
gränser, revirgränser, gränser mellan djur och människa.  

Barnen leker här-och-nu och håller kvar varandra i leken just genom att 
vara ett djur eller ett besvärligt barn eller genom att uppfånga den andres 
rytm. Förhandlingar sker verbalt, men många gånger även kroppsligt. Det 
barn som är en hund skäller och gör hundlika utfall, pojkarna som gör syn-
kroniserade rörelser styr och följer varandra omväxlande under tystnad. Att 
mötas som djur eller genom rörelser kräver en lyhördhet inför den Andre och 
dennes annanhet, en öppenhet inför det oväntade som kan liknas vid förut-
sättningar för det etiska mötet som Levinas beskriver. Att bjuda in till och 
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välkomna är förutsättningar för att leken ska kunna börja. Detta sker oftast 
på en subtil nivå, ibland endast genom kroppshållning och ögonkast. Samti-
digt är öppenheten och respekten för de andras olikheter viktiga villkor för 
att leken ska ta fart. Förmågan att balansera relationerna i leken är avgörande 
för lekens fortskridande. 

Det är via språket, via det verbala språket men även via kroppsspråk och 
blickar, som åtskillnaden mellan subjektet och den Andre kan överskridas.425 

I Levinas begrepp det redan sagda och sägandet lyfts två skilda aspekter av 
språket fram.426 Lekarna öppnar upp för dialog och lyssnande. Det som av-
siktligt kommuniceras, regler och förhandlingar som omger de beskrivna 
lekarna, kan liknas vid det redan sagda. I själva leken som pågår här-och-nu 
krävs samtidigt total närvaro. Leken förändras oupphörligen, återkommande 
förhandlingar och plötsliga handlingar gör att den när som helst kan ändra 
riktning. Uppmärksamheten på de andra barnens uttryck är en förutsättning 
för att kunna följa leken. Lekarna saknar ett varför, de har varken mål eller 
avsikt, möjligen kan vissa lekar sägas ha sitt eget mål eller inrymma sin egen 
avsikt. I lekens här-och-nu och i dess rörelse kan sägandet skymtas.  

Lekens rörelse kan smitta eller fortplanta sig, ibland genom musik, men 
ofta genom lekens egen rytm, som i Jacks och Ottos synkroniserade rörelser. 
Sekvenser där lekens handling synes flyta fram, där den enskilda kroppen 
blir en del av en gemensam rörelse uppstår. Som i ”det strukturerade kaoset” 
med oväntade händelser och sekundsnabba möten. Reglerna, exempelvis 
”slåss inte – dansa!” står för strukturen och själva leken för ett upplöst till-
stånd där det som sker inte kan förutsägas. Den karnevaliska leken, där fler-
stämmigheten och den förkroppsligade dialogen blir tydlig, visar på det öpp-
na och lekande förhållningssätt som erfordras. Den karnevaliska sidan av 
livet, som inte utgår från förnuft eller rationalitet och inte sitter fast i plikter 
eller traditioner, öppnar upp för nya händelser. Ibland kan den oborstade 
sidan av den karnevaliska aspekten provocera den rådande ordningen, ifrå-
gasätta det gamla för att ge plats åt det nya. Barnen får agens i leken och 
utmanar de vuxna eller de regler som gäller. I en kroppslig process kan även 
en emancipatorisk potential till transformation eller förändring rymmas – 
kroppen behöver inte förbli foglig.427 

Genom att tillåta flytande lek där verksamheten inte är planerad eller 
strukturerad i pedagogisk mening ges utrymme och tid till det som inte är 
möjligt att förutse eller planera. Den flytande leken kan ge barnen möjlighe-
ter att mötas, möten där begränsningar överskrids. Den kan ge rum för för-
ändring och därmed för tillblivandet, där barnen kan ingå i förhållanden med 
de andra barnen på nya villkor. Den flytande, karnevaliska leken genererar 
en pedagogik med levande uttrycksmöjligheter, men är samtidigt att betrakta 
som ett riskfyllt projekt.428 Att ge plats för kaos och karneval mitt i vardagen 
kan hota den ordning och struktur som finns, och till viss del måste finnas 
för att man överhuvudtaget ska kunna tala om en pedagogisk verksamhet. 
Men samtidigt öppnas ändå upp för oförutsägbara frågor och skeenden att 
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tränga sig in mellan det strukturerade och planerade, vilket inte behöver upp-
fattas som en motsättning utan i stället kan berika den pedagogiska verksam-
heten. 

Att etik i mötet inte utgår från en kognitiv medvetenhet ger en annan in-
gång till att utforska den fysiska leken. Efter att ha studerat små barns etik på 
nära håll hävdar Johansson att ”[b]arns sätt att vara etiska, deras upptäckt 
och lärande av etik, uttrycks och erfars kroppsligt”.429 Barnens förkroppsli-
gade etik var något som framkom i deras lek och samvaro även i min under-
sökning. Fäktningsleken, där Manuel och Edvard fäktas i ultrarapid, kan ses 
som en prövning av vad en kropp tillsammans med en annan kropp kan 
åstadkomma. Lekar där det finns risk att någon kommer till skada kräver 
dock återkommande förhandlingar och att strukturen kring dem ständigt 
uppdateras. Som i pinnlekarna där pinnarna dessutom bär på en laddning och 
förknippas med vapen och risken att skada andra.  

Genom att närmare undersöka barnens möten i förhandlande, flytande och 
fysiska lekar har jag även försökt närma mig den koppling och spänning som 
jag funnit mellan lek och etik. Där leken ger etiken möjligheter genom den 
dialog, verbal eller fysisk, som går som en röd tråd genom pågående lek. Där 
leken ger plats för relationell etik och där sägandet kan anas. Men samtidigt 
ger det etiska rummet som plötsligt uppstår möjligheter för leken att utveck-
las vidare. Här kan oförutsägbara möten ge plats för annanhet och skillnad 
vilket kan ses som viktiga förutsättningar för lek. 

I nästföljande kapitel är fokus barns möten med naturen utifrån ett etiskt 
perspektiv.   
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Barns möten med naturen 

Frågor som rör natur och miljö är, likt värdefrågor, klart framskrivna i för-
skolans och skolans styrdokument vilket gör det intressant att följa hur dessa 
områden konkretiseras i förskoleklasserna. Men framförallt finns frågorna 
inbäddade i barnens vardag i form av naturmöten och i samtal bland barn 
och pedagoger. Såväl i mikromöten med några få barn, som i längre proces-
ser där flertalet av barnen och pedagogerna är engagerade. Forskningsområ-
det yngre barn–natur/miljö–etik är däremot ett relativt outforskat område där 
forskningsfrågorna ofta är kunskapsrelaterade och kretsar kring lärande, 
kunskapsbildning och förståelse av fakta. Med en utvidgning som även om-
fattar hållbar utveckling vidgas dock området genom att värdefrågorna in-
kluderas och den etiska dimensionen ges ett större utrymme.430  

Med ”det etiska mötet” i fokus belyser jag i det här kapitlet barns möten 
och dialog med naturen. Naturen representeras i kapitlet av barnens möten 
med djur, vilket inte betyder att naturen i sig är begränsad vare sig till natur–
djur eller till att frågor kring miljö och/eller hållbar utveckling endast skulle 
handla om naturfrågor. Genom att utgå från hur barnen själva närmat sig sin 
”vardagsnatur” har jag undersökt området yngre barn-natur–etik närmare. De 
empiriska utgångspunkterna är fem glimtar från dessa vardagsmöten samt en 
längre process. En process som börjar med att en av förskoleklasserna under 
en utflykt hittar ”en grodfamilj” som de tar med tillbaka till skolan och där 
frågorna efter hand kommer att cirkla kring existentiella frågor såsom män-
niska – djur, liv – död, äta – svälta, ensamhet – gemenskap, trivsel – vantriv-
sel, ansvar och handling. Frågan hur barn och pedagoger för samtal kring 
naturen analyseras vidare utifrån en antropomorfisk/animistisk utgångs-
punkt, utifrån synen på naturen som objekt/subjekt samt utifrån ett relatio-
nellt perspektiv. 

Barnens vardagliga möten med naturen 
Att gå till skogen eller andra platser som ger utrymme för lek, rörelse och 
eget utforskande är prioriterade delar i förskoleklassernas vardag. Båda 
grupperna återvänder regelbundet till samma platser i sina respektive när-
skogar, belägna på gångavstånd från skolorna. Väl framme i skogen finner 
sig barnen alltid snabbt tillrätta och sätter genast igång att leka, fortsätter 
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med tidigare påbörjade kojbyggen eller undersöker vad som hänt på platsen 
sen sist.  

S-skolans närskog besöks med jämna mellanrum, dock inte varje vecka då 
man alternerar med mindre utflykter till en närbelägen park, till en pulka-
backe och till en bäck/sjö. Under vistelserna i närskogen såväl som i parken, 
pulkabacken eller vid sjön tar barnen verkligen sina kroppar i bruk när de 
närmar sig omgivningen. Genom att klättra i träd och berg, snabbt rulla ner-
för backen eller pröva hur fast man kan sitta i en lerpöl med gummistövlarna 
utforskar de naturens element påtagligt fysiskt.  

För N-skolan är varje måndag en skogsdag, vilket innebär att man går till 
sin skogsglänta, gör upp en eld samt lagar och äter en enkel lunch vid grill-
platsen. Det är för det mesta full aktivitet under hela skogsvistelsen. Några 
barn bygger kojor, leker fäktnings- eller kurragömmalekar. Andra barn stan-
nar vid brasan, hjälper till att laga mat, täljer med kniv eller sitter bara och 
småpratar och värmer sig vid elden. I skogen blir barnens lekar yvigare. Le-
kar med pinnar får större utrymme och pinnarna får många funktioner som 
yxor, ishackor, fiskespön, lasersvärd, etc. Helt nära grillplatsen ligger flera 
mindre dammar förbundna med en bäck. Vattnets former följer årstiderna 
och barnens lekar anpassas hela tiden efter förutsättningarna. På sensomma-
ren bygger de fördämningar och leker att de fiskar. På vintern prövas om och 
om igen om isen håller för att stå på, att gå på eller att hoppa på. Under vår-
vintern arbetar flera flickor och pedagogen Mattias energiskt med att hacka 
bort isskorpan för att skynda på snösmältningen och vårens ankomst.  

Vardagliga micromöten med djur  
I de två förskoleklasserna uppstår mikromöten mellan barnen och ”naturen” 
så gott som dagligen. De inträffar under de återkommande skogsvistelserna, 
på utflykterna, men också helt spontant på skolgården som i denna sekvens 
från en solig dag i juni då spinnarlarver fullkomligt regnat ner från träden på 
S-skolans skolgård och barnen samlar upp dem i hinkar:  

Noah, Emma, Jack och Jila synar noggrant de kravlande larverna på nära håll. 
Noah: Emma, är det här ögonen? Är det här ögonen som betyder att det är en 
kille? 
Emma: Nä, det här är ögonen. Men här bakom där ser man sån här svart, det 
betyder att det är en kille, för det har Andy lärt mig igår. 
Jila: Är det här tjej? 
Emma: Nä, det är en pappa, det är en kille. 
Noah: Det här är en kille för där är det svart. 
Emma: Alltså, det här är två killar. 
Barnen låter larverna hälsa på varandra: 
Noah: Hej! 
Jack: HÖJ-HÖJ! 
Emma: Kolla vilken stor jag har hittat! Oooöööhhh! 
Emma håller upp larven framför Jilas ansikte. 
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Jila: Men sluta! 
Emma: Jila är lättskrämd! 
Emma jagar Jila runt skolgården med larven på armen. (S-skolan, 060612) 

Barnen startar en ingående undersökning av spinnarlarverna, där larverna 
delas in i kön. Utforskande, utmanande och lek vävs samman, med larverna i 
centrum övergår undersökningen till en liten hälsningscermoni, för att sedan 
plötsligt användas till att skrämma med. Även inomhus i djurlekar, under 
samlingar, när barnen bygger bon till djuren, lyssnar på sagor eller som i 
följande sekvens när några flickor från N-skolan tittar i en bok om farliga 
djur, hamnar djuren ofta i centrum: 

Ana sitter vid ett bord och bläddrar i en bok som handlar om farliga djur, 
Mira och Kajsa sitter på varsin sida och deltar aktivt i diskussionen kring hur 
farliga de olika djuren är för människor. Efter att i rask takt ha avhandlat le-
jons, vargars, björnars, örnars, krokodilers, hajars, kobrors, grodors olika far-
lighetsgrad i förhållande till människan bläddrar Ana fram till en spindel som 
täcker en hel boksida. Flickorna backar, lägger armarna i kors framför sig och 
huttrar spänt: ”Hööö-hööö-hööö-hööö.” Kajsa sträcker fram sin ena hand och 
för den över bilden av spindeln: ”Jag vågar röra!” Ana känner också på bil-
den med handen för att sedan torka av den mot tröjan. Mira pekar på den 
uppförstorade spindeln: ”Men alltså, det finns såna på…” ”Kolla här då!” ro-
par Ana till och pekar mot den andra boksida där spindelns giftgadd syns i 
närbild. Kajsa sätter sitt pekfinger precis på själva gadden: ”Kolla jag vågar 
röra härinne.” Ana sätter sitt pekfinger strax intill: ”Iiiii.” Mira berättar med 
eftertryck: ”Ska jag säga? Det finns en tjej på TV, hon hade en spindel i hå-
ret!” ”En sån?”, Kajsa pekar på spindeln. ”Jaa, och sen tog hon den i han-
den”, Mira visar upp sina händer. ”Aboooww!,” utbrister Kajsa. ”Hon klap-
pa´ den!”, fortsätter Mira. ”Abooowwalong!”. Ana vänder blad och börjar 
gny exalterat, nu är det ett utvikningsbart uppslag över en orm i genomskär-
ning som breds ut över bordet. ”Åhhh, va´ äckligt”, säger flickorna unisont. 
”Oj. Jag vill se en gång till, det va´ äckligt!”, säger Mira och pekar på ormens 
innanmäte: ”Åh, titta.” ”Det är bajs!”, säger Ana. ”Åhhh! Får jag se?”, säger 
Kajsa. “Åhhh, mamma, mamma!”, Ana vänder blad och en jättelik geting 
täcker uppslaget. ”Och det är, det är… getingarna är farliga”, konstaterar 
Kajsa.” ”Getingar…”, bryter Mira in, ”… en geting, får jag säga, har stickit 
Kajsa en gång...” ”... ja, jag, jag gjorde ingenting jag bara satt mig” fyller 
Kajsa i. Ana bläddrar snabbt förbi en skorpion, vidare till en stor bläckfisk 
och stönar högt: ”Åhhhhhhh, äckligt!” Kajsa fortsätter: ”Mira, visst! På 
sommaren, jag bara satt mig, så stickte getingen mig – mitt här!” Kajsa visar 
på sitt pekfinger: ”Han stickte mig...” Hon lägger handen på sin ena axel och 
tillägger: ”… och här.” Ana pekar: ”Kolla bläckfisken!” och vänder blad till 
en zebra som blir anfallen av ett annat djur. Mira pekar på zebran: ”Ska jag 
säga? Ska jag säga? Alltid… alltså jag har den här stora zebran”. ”Kolla, 
stackarn!” säger Ana. “Alltså dom här är farliga” säger Kajsa bestämt. ”Ja, så 
den måste sparkas!” säger Mira. “Visst är inte dom här farliga?” undrar Kajsa 
och pekar på zebran. ”Näää, dom där är aldrig farliga, man kan klappa doms 
hud och dom där kan man klappa – för dom är inge’ farliga,” svarar Mira. 
Ana bläddrar vidare till en bild som domineras av ett människoöga som kikar 
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fram genom en buske. Mira pekar mot ögat: ”Alltså den är farligast!” (N-
skolan, 051214) 

Flickorna diskuterar hur farliga djuren är för människan och kopplar sina 
iakttagelser till tidigare erfarenheter och kunskaper. De prövar också om de 
kan bemästra en viss rädsla genom att röra vid spindeln trots dess giftighet. 
Vissa djur, som zebran, är inte farliga, de kan klappas och ingå i ett ägande. 
Spänningar i relationen mellan människa och djur kan anas i flickornas en-
gagerade samtal kring djurs farlighet och utsatthet. Sekvensen påvisar även 
den pendling mellan lek, utforskande och utmanande som är återkommande i 
barnens möten på såväl en verbal som fysisk nivå.  

För att kunna problematisera barnens vardagsmöten med naturen vidare 
vill jag helt kortfattat knyta an till tidigare och pågående forskning inom 
området natur/miljö/hållbar utveckling och dess koppling till etik och yngre 
barn. 

Natur/miljö/hållbar utveckling – etik  
De nationella styrdokumenten i förskola och skola visar förutom en kraftfull 
betoning av grundläggande värden en tydlig riktning i frågor som rör natur 
och miljö. Även skollagen, som anger de övergripande målen och riktlinjer-
na för utbildning och utformning av skolans verksamhet, slår fast att verk-
samheten skall utformas i samklang med grundläggande demokratiska vär-
deringar och att alla som verkar inom skolan skall visa aktningen för varje 
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Läroplanerna i 
skola och förskola, Lpo 94 och Lpfö 98, lägger stor vikt vid miljö- och na-
turvårdsfrågor.431 Ett av styrdokumentens viktigaste motiv till att utöva un-
dervisning ute i naturen är fostran till engagemang och medvetenhet i miljö-
frågor.432 

I Sverige och övriga nordiska länder har förskolan och i viss mån även 
utbildningen mot yngre skolåldrar en tradition av daglig utevistelse och åter-
kommande naturbesök som prioriterade inslag i verksamheten. Genom att 
skapa en direktkontakt och en relation till naturen som grundas i den egna 
upplevelsen finns ofta föresatsen att kunskaper och attityder ska vidareut-
vecklas till ett engagerat förhållningssätt till natur och miljö. Inom den mil-
jöpedagogiska och naturvetenskapligt didaktiskt inriktade forskningen har 
naturmötets villkor, kunskapsinnehåll i förhållande till verksamhetens ut-
gångspunkter studerats.433 Senare års mer komplexa miljöproblematik där 
livsstil och människors värderingar kommit att bli mer centrala har dock rest 
frågor kring vad som krävs för en vidareutveckling: Är de egna naturupple-
velserna den självklara grunden? Räcker den egna erfarenheten som bas för 
att utveckla en handlingskompetens?434 Vad krävs för att nya tankar ska tän-
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kas, för att genomgripande förändringar av attityder och livsmönster ska 
ske?435 

Kunskapsläget inom miljömoraliskt lärande bedöms som svagt och ut-
vecklade metoder för att utforska frågorna inom området efterfrågas.436 Un-
der senare år har dock forskning inom miljödidaktik/lärande i hållbar utveck-
ling vidgat frågor som rör natur/miljö – utbildning till att rymma fler aspek-
ter, däribland miljömoraliska frågor i naturorienterad undervisning.437 Miljö-
förståelsen har då fått en bredare ansats och fördjupats vilket har satt 
värdefrågorna än mer i centrum. Lärandets fokus flyttas och läraren måste 
även förhålla sig till frågeställningar som kretsar kring samhälls- och värde-
frågor.438 

Yngre barn – natur/miljö/hållbar utveckling – etik 
Som tidigare framgått är den forskning som är specifikt riktad mot skär-
ningspunkten yngre barn, natur/miljö/hållbar utveckling och etik inte omfat-
tande.439 Andra angränsade områden är mer utforskade, men tyngdpunkten 
ligger oftast på äldre elever, lärarstudenter eller verksamma lärare och ”na-
tur/miljö” snarare än på yngre barn och etik.440 Ett sådant forskningsområde 
är utomhuspedagogik med erfarenhets- och platsbaserade lärprocesser, där 
naturen fungerar som kunskapsobjekt såväl som lärandemiljö. Genom erfa-
renheter från direkta studier i naturen genereras kunskap, där naturen betrak-
tas som objektet och barnet/eleven som det erfarande subjektet.441 Den ut-
omhuspedagogiska forskningen har i första hand fokuserat lärandet och den 
dominerande forskningsansatsen har undersökt hur utomhuspedagogiken 
som pedagogisk metod har lett till förutbestämda miljöpedagogiska mål. På 
senare år har dock utomhuspedagogiska studier med en mer problematise-
rande forskningsansats och forskning som syftar till att öka förståelsen av 
värdebildande processer ökat, där särskilt naturmötets etiska och moraliska 
dimension har undersökts.442 

Det vidare forskningsområdet yngre barn och natur/miljö inbegriper dock 
forskning som är intressant även ur ett etiskt perspektiv. Kopplingen mellan 
barn och natur, naturens betydelse under barndomen och naturen som sym-
bol för en ”god barndom” samt frågor kring hur barnen introduceras i natu-
ren har utforskats.443 Även barn och utemiljö har undersökts, där forsknings-
frågorna ofta kretsat kring utemiljöns utformning, utomhuspedagogik och 
utelek.444 En annan del av forskningsområdet handlar främst om yngre barns 
förståelse av natur och miljö samt hur de kommunicerar och förklarar fakta, 
fenomen och processer.445 Forskningen behandlar övervägande barns förstå-
else på en abstrakt nivå, såsom förståelsen av ekologiska processer, t ex na-
turens kretslopp, eller deras föreställningar kring biologiska fenomen, t ex 
villkor för liv och växande. Här återfinns ofta en mer eller mindre uttalad 
intention hos pedagogen att skapa förståelse och/eller att utveckla kunskap 
kring ett naturvetenskapligt innehåll utifrån naturen som objekt.446 Innehållet 
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i förskollärares och lärares föreställningar och intentioner kring undervisning 
i natur/miljö/hållbar utveckling har även studerats mer explicit.447  

Ytterligare en aspekt av meningsskapandet i naturvetenskaplig undervis-
ning, även betraktad som en del av en socialisation till en natursyn, är kopp-
lingen mellan det naturvetenskapliga lärandet och ett visst språkbruk. Den 
separation mellan människa och natur som de dominerande naturspråken i 
naturvetenskaplig undervisningen bygger på, där människan betraktas som 
ett subjekt och naturen som ett objekt, synliggörs.448 I barns naturmöten är 
separationen mellan människa och djur inte alltid så självklar och vid studier 
där pedagoger och barn kommunicerar naturvetenskapliga fenomen i försko-
lan framkommer att kopplingar görs till andra områden, till det egna livet 
samt till värdefrågor.449 

Hur naturvetenskapliga sammanhang i en förskola och en förskoleklass 
kan förstås har studerats närmare genom kategorisering och analys av barns 
och pedagogers interaktionsprocesser.450 Resultaten visar att observation är 
den dominerande naturvetenskapliga aktiviteten i undersökningen. Förutsä-
gande moment och undersökning förekommer i mindre utsträckning. Aktivi-
teter som innehåller undersökning, tolkning, förklaring utifrån barnens per-
spektiv saknas i stort sett i undersökningen. Lärarnas fokusering på observa-
tion och frågor om djur/natur avspeglar en kunskapssyn som får konsekven-
ser för de naturvetenskapliga aktiviteterna. Barnen realiserar de aktiviteter 
som initierats där lärarnas handlingar ger barnen begränsade möjligheter att 
utforska egna teorier och de svar som barnen ger värderas i förhållande till 
om de samtycker till lärarens förutbestämda definition. 

Med utgångspunkt i barnens frågor och relationer 
Barnens egen uppmärksamhet, deras utforskande och interaktion i naturve-
tenskapliga sammanhang är ännu en del av forskningsområdet. Naturveten-
skap ses som en aktivitet där barn och pedagoger tillsammans skapar me-
ning, barnens möjligheter till egna upptäckter och eget utforskande beto-
nas.451 Vikten av ett möte mellan barn och pedagoger och ett aktivt lyssnande 
från pedagogens sida i naturvetenskapliga aktiviteter framhålls; ett fördjupat 
samtal utifrån den vardagliga kommunikationen är av största vikt då naturve-
tenskaplig verksamhet på förskolenivå utgår från barnens egna erfarenheter 
och föreställningar.452  

I ett förskoleprojekt kring träd initierat av pedagoger var utgångspunkten 
ett uttalat relationellt perspektiv. Synen på naturen och träden som objekt 
ville undvikas och istället uppmuntrades de femåriga barnen att skapa egna 
relationer till träden och leva sig in i trädens liv.453 Barnens konkreta under-
sökningar av träd ledde till ett prövande av vedertagna begrepp samtidigt 
som nya teorier och begrepp kring trädens liv växte fram.454 Barnen fick 
gestalta sina teorier genom flera uttrycksformer: teckning, målning och ler- 
och konstruktionsarbete, för att få fler infallsvinklar men även utmanas i sitt 
teoribildande.455 Projektet dokumenterades fortlöpande och den pedagogiska 
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dokumentationen delgavs barnen men användes även för utvärdering av 
pedagogerna. Bl.a. reflekterade pedagogerna över sina egna frågor, vilka 
frågor, hur de ställdes samt vilka begrepp som användes, och hur frågorna 
kom att påverka barnens svar.456  

Att yngre barn ges möjlighet att skapa en relation till natur- och miljöfrå-
gor framhålls när begreppet ”hållbar utveckling” diskuteras i förskolesam-
manhang.457 Men vad kan en relation till området ”natur/miljö/hållbar ut-
veckling – etik” innebära i en vardaglig verksamhet? Vilka etiska aspekter 
ryms i förskola/skola? Hur skapas en etisk relation till naturen? Hur kan 
frågorna på ett demokratiskt sätt utgå från de yngre barnens egna erfarenhe-
ter och undringar? Genom att dyka ner i förskoleklassens vardag har jag 
försökt belysa frågor som dessa utifrån de naturmöten som redan äger rum i 
barnens vardag. 

Micromöten som rymmer stora frågor 

Barnens vardagliga kontakt med naturen och naturvetenskapliga fenomen 
kan ta sig många uttryck. Ofta är det i form av mikrohändelser där barnen 
undersöker naturens element med sin kropp eller möter ett djur, som i denna 
sekvens där en flicka och pojke under en rast rör sig i skolgårdens periferi:  

Ana och Edvard har kommit fram till en skogsbacke som ligger i utkanten av 
N-skolans gård. De sätter sig på huk, tätt tillsammans. I ena handen håller 
Ana en liten handväska, i den andra håller hon en pinne som hon petar i jor-
den med. Hon växlar mellan att försiktigt leta efter småkryp för att sedan 
plötsligt genomborra dem med pinnen. Hon hittar en jordlöpare i dvala under 
några torra fjolårslöv och blir ivrig: ”Nej, nej! Kolla där vad jag hitta… nej ta 
den kolla.” ”Den är död”, konstaterar Edvard och frågar: ”Ska jag ta den med 
handen?”. Men Edvard hinner inte ens lyfta handen, Ana håller redan på att 
mosa skalbaggen med pinnen: ”Nej, den är… giftig”. Edvard protesterar: 
”Nej, döda inte den!”. Men det är försent, Ana stryker bort resterna av skal-
baggen från pinnen samtidigt som hon klargör för Edvard: ”Den är giftig. 
Hallå – är du dum?” (N-skolan, 060602) 

Ibland är situationerna som rör liv och död just så plötsliga och drastiska 
som ovan, men oftare handlar de om omsorg och omhändertagande. Genom-
gående är att barnen i sekvenserna behandlar liv och död utan sentimentali-
tet. I följande exempel visar Jonna mig en död larvs bo: 

I det lilla plastterrariet ligger en liten lurvig larv, stel som en pinne, på sin 
säng av en bit fårskinn – stendöd. ”Den rör sig aldrig”, säger Jonna. Hon vi-
sar runt i den döda larvens bo. I boet finns ett bord, en stol, en klätterställning 
samt en liten bok till larven. I ett hörn står en matskål, maten består av sallad, 
äpple, olika blad som nu har torkat ihop. ”Maten blev så gammal så den kun-
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de inte äta längre”, berättar Jonna. Snart ska larven begravas. (S-skolan 
060314) 

Barnen ägnar mycket tid till att bygga bon och hus till olika djur; levande 
och döda, närvarande och frånvarande. Mitt i vintern bygger några flickor i 
S-skolans förskoleklass bon i snön under den dagliga utevistelsen. Bygget är 
välplanerat och målmedvetet samtidigt som det hela tiden vidareutvecklas 
under själva byggandet. 

Varje rast arbetar några flickor med att bygga bon för möss i snön i ena hör-
net av skolgården. Efter närmare beskrivning visar det sig att det inte är bon 
för möss utan snarare ett avancerat samhälle för råttor (som vid flera tillfällen 
visat sig på skolgården). Bostäder, kommunikationer, som telefon och vägsy-
stem, duschmöjligheter och matservering är under utbyggnad. Dessutom in-
går en kyrka där nyfödda råttungar kan döpas. Under en samling berättar 
flickorna om sina planer kring råttsamhället för de andra barnen som ger re-
spons i form av fria associationer om råttor som mirakulöst har klarat sig från 
att bli överkörda och berättelser om grannars råtträdsla. Samtalet som följer 
växlar sedan mellan att handla om råttor som djur och råttor som varelser 
med behov och framtidsplaner. (S-skolan, 060315) 

I de tre glimtarna från barnens vardagsmöten med levande och döda, synliga 
och osynliga naturfenomen skymtar etiska värden och existentiella frågor 
fram. Frågor som rör liv och död: Är det rätt att döda? Får man döda i för-
svar? Vad gör man när något levande dött? Ritualer kring liv och död väcker 
vidare frågor om omsorg: Hur tar vi hand om de döda? Hur tar vi hand om 
de som lever? Vad ska ingå i ett samhälle? Vilka ska ingå i ett samhälle? 
Frågor som också leder vidare till förhållandet mellan människa och djur: 
Hur ser vi på djur, som objekt eller subjekt eller…? Hur tar vi hand om de 
djur som vi knyter till oss? Vad behöver djur för att må bra? Har djur samma 
behov som människor? Hur ska livet levas på bästa sätt? Barnen bygger bon 
och samhällen till larver och råttor utifrån sina erfarenheter och språkbruket 
kopplas till det mänskliga livet.458  

Hur kan man då närma sig dessa till synes alldagliga händelser från för-
skoleklassernas vardag där så stora frågor ryms utan att de förminskas? I 
forskning kring barns undersökande av naturvetenskapliga fenomen har an-
tropomorfiska och animistiska begrepp ofta använts som analysverktyg och 
förklaringsmodell.459 Studier kring förståelsen av ekologiska processer visar 
att erfarenheter av vardagshändelser och egna kroppsfunktioner spelar en 
viktig roll för eleverna då de tolkar skeenden i sin omvärld.460 Många elevers 
föreställningar, som kategoriseras som antropomorfiska och animistiska, ses 
då som verktyg för att förstå och förklara ekologiska fenomen vilket ger en 
föreställningsvärld av mycket personlig karaktär där människan ofta hamnar 
i centrum av elevernas förklaringar.461 Även i studier av kommunikationen 
kring naturvetenskapliga fenomen i förskolan har utsagor av antropomorfisk 
karaktär återfunnits hos såväl barn som pedagoger.462 Pedagogens egen syn 
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på och intentioner med att använda antropomorfiska uttalanden har också 
studerats och funnits vara tvetydiga och motsägelsefulla. Å ena sidan använ-
der pedagoger för yngre barn antropomorfiska och animistiska uttryck i 
kommunikationen kring naturvetenskapliga frågor, å andra sidan menar de 
att dessa uttalanden kan ställa till problem för barnens förståelse och läran-
de.463 

Analys av tre kortare sekvenserna kring liv – död 
Om vi återgår till de tre kortare sekvenserna som inledde detta avsnitt, skulle 
dessa kunna analyseras utifrån en antropomorfisk utgångspunkt då barnen i 
sina uttalanden och handlingar har mänskliga referenser. Men det är också 
möjligt att analysera sekvenserna ovan, som på olika sätt inbegriper djurs 
livsvillkor och frågor om liv och död, utifrån ett subjekt–objektstänkande 
eller från ett mer relationellt perspektiv. Dessa skilda perspektiv på barnens 
möten med naturen får konsekvenser för hur det som sker kan förstås. Ge-
nom att utgå från synen på mötet mellan människa–natur som ett möte mel-
lan subjekt–subjekt eller ett möte mellan subjekt–objekt blir det tydligt att 
barnens förhållningssätt och handlingar i de olika sekvenserna skiljer sig åt. I 
den första situationen behandlas skalbaggen som ett djur som kan skada 
människor vilket gör att den genast dödas av ett av barnen. I de två följande 
bygger barnen ett bo och ett helt samhälle för djur utifrån sina mänskliga 
referenser. I den första sekvensen hanteras djuret som ett hot, i de två andra 
är en omsorg om djuren i fokus. Situationerna kan ses som möten mellan 
subjekt, hotfulla eller behövande, verkliga eller imaginära. Den första situa-
tionen kan även ses som ett möte mellan ett subjekt och ett objekt, där skal-
baggen betraktas som ett objekt av Ana. Denna distansering mellan männi-
ska och djur kan ge en tänkbar förklaring till hur det är möjligt för henne att 
döda den.464 

Ytterligare en analys utifrån ett mer specifikt relationellt perspektiv är 
möjlig. Den relationella utgångspunkten utgår, till skillnad från en antropo-
morfisk eller subjekt–objekt analys, från en icke-hierarkisk relation där 
människan skapar och samtidigt skapas i relationer.465 I de två sekvenserna 
där barnen bygger bo och ett samhälle till djuren använder de mänskliga 
referenser när de ordnar för och när de talar om djuren. Den döda larvens bo 
liknar ett mänskligt hem med möbler, matförråd, fritidssysselsättningar och 
snart ska larven begravas, en i allra högsta grad mänsklig ritual. Flickorna 
som bygger ett råttsamhälle använder mänskliga attribut och hämtar inspira-
tion från modern samhällsplanering genom att lösa frågor som rör kommu-
nikation, hygien, mötesplatser och religiösa ritualer. I den första sekvensen 
där en jordlöpare dödas för att den är giftig behandlas den däremot inte som 
en mänsklig varelse, den innebär snarare ett hot menar ett av barnen och 
dödar den därför omedelbart.  

När utgångspunkten är barnets eget utforskande betraktas utifrån detta 
perspektiv den relation barnet bygger upp till naturen som intressant i sig. 
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Det naturvetenskapliga språkområdet kan då utmanas och berikas genom 
andra språkområden och uttrycksformer för att öppna upp för ”nya upptäck-
ter och djupare relationer”.466 Pedagogen ges större möjligheter att bli med-
forskande, först när barnet inte kommer vidare i sitt utforskande kan peda-
gogen bereda sig på att gå in med en ”produktiv fråga”.467   

Att barn under sin tid i förskola och skola får relatera till frågor kring na-
tur, miljö och hållbar utveckling ingår i förskolans/skolans uppdrag.468 Men 
får barnen i de beskrivna situationerna en fördjupad relation till naturen? 
Innehåller deras möten en etisk dimension? Hur närmar sig barnen djuren; 
möter de djuren/naturen som subjekt? Eller betraktar och behandlar de dju-
ren som objekt? Räcker inte subjekt–objekttänkandet till för att fånga in det 
som sker? Vad händer när en relationell etik kommer in och kopplas till frå-
gor kring barnens naturmöten och vardagspraktiken i förskoleklassen?  

Med avstamp i barnens eget utforskande vill jag närmare undersöka deras 
sätt att närma sig eventuella existentiella och etiska frågor i sina möten med 
naturen. Genom att följa en process som sträcker sig över några dagar i slutet 
av vårterminen där barnen i en av förskoleklasserna fångar grodor som de tar 
med tillbaka till klassrummet ställs flera av dessa frågor på sin spets. Efter 
en beskrivning av hela processen följer en analys av det som sker. 

Möte med en grodfamilj 
Det är vår, solen skiner och det är dags för S-skolans förskoleklass att gå på 
utflykt med matsäck, håvar och luppar. Hela barngruppen och alla pedagoger 
vandrar iväg genom bostadsområdet, ut på en mindre grusväg som följer en 
liten bäck. Med på utflykten är den blivande 1:a klassläraren, Nina, som vill 
passa på att lära känna barnen lite närmare inför höstterminen. Framme vid 
utflyktsmålet, där bäcken rinner ut i en sjö, går Eva, en av pedagogerna, 
igenom hur dagen är tänkt och vad som gäller nere vid vattnet; barnen får en 
i taget gå ut på bryggan och håva tillsammans med en fröken, medan de 
andra får håva i bäcken. Barnen står en stund vid strandkanten tätt intill var-
andra och tittar på de håvande fröknarna på bryggan. Till slut börjar de röra 
på sig och skingras åt olika håll: de petar med pinnar i vattnet, de testar hur 
hårt man fastnar med gummistövlarna i geggan, går balansgång på ett rör, 
hoppar fram och tillbaka över bäcken. Några barn provar att håva ute på 
bryggan, andra börjar titta på fångsterna och diskuterar tillsammans med 
pedagogerna vad det kan vara för djur. En grupp med pojkar provar vad som 
flyter och vad som inte flyter: en pinne flyter, en sten sjunker. En liten skara 
med barn börjar röra sig upp längs den delvis igenväxta bäcken, där växtlig-
heten bildar små gröna rum här och där.  

Vid bäckkanten ser Noah plötsligt en groda som han följer efter in bland bus-
karna. Han ropar: ”Emma! En groda!” Emma kommer springande och vill tit-
ta. Flera barn har hört nyheten, de kommer och skriker i falsett: ”Iiiiiiiiii! En 
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groda! Iiiiiiiiii! Kolla en groda! En groda! Iiiiiiiiii! En groda! Iiiiiiiiii!” Gro-
dan är ännu inte infångad, men barnen är nyfikna och alla vill titta. Marie, en 
av pedagogerna, närmar sig för att se vad som är på gång. Philip vill också 
titta: ”Får jag kolla? Men jag ska…” ”Ta den, ta den, ta den! Ta den, ta den, 
ta den, ta den!” pratsjunger Tora. ”Får jag kolla på den?” frågar Philip igen. 
”Vi har hittat en groda!” ropar Noah. ”Nej men oj! Vad kul!” ropar Marie 
tillbaka. (S-skolan, 060515)  

Ja, det är inte bara kul att hitta en groda, mötet med grodan är nästan exta-
tiskt. Barnen uttrycker det genom att skrika rakt ut: Iiiiiiiiii!  

Snart utbryter trängsel runt den fångade grodan. Alla vill titta på grodan på 
nära håll, själv få hålla den och känna hur den rör sig i handen. En viss kamp 
om grodan uppstår. ”Kan jag få hålla?” ber Emma. ”Den groda man hittar – 
man får döpa den”, säger Gustav. ”Jag vill hålla! säger Andrej. ”Nej!” säger 
Emma. ”Dra inte…”, säger Gustav. Emma fyller i: ”Nej, man ska inte känna 
på grodorna.” (S-skolan, 060515) 

I den lilla gruppen förhandlas snabbt fram vem som bestämmer över grodan. 
Den som har hittat grodan får bestämma vem som får hålla den, vad den ska 
heta, etc. Men att få mer makt över grodan innebär samtidigt ett utökat an-
svar, pålagt och/eller självpåtaget. Noah, som hittade grodan, tar aktivt del i 
diskussionen kring grodans framtid. Mötet med grodan blir en startpunkt för 
en dialog som kommer att innehålla etiska frågor på olika plan. 

Eva, pedagog, går fram till gruppen av barn som samlats kring grodan. ”Vad 
har ni tänkt med grodan nu då?”, frågar Eva. ”Alltså, ehhh, alltså behålla 
den”, svarar Noah. ”Behålla den?” undrar Eva. ”Fast vi får ju inte ta hem 
den”, säger Gustav. ”Den heter Ulf”, berättar Hedda. ”Heter den Ulf, det he-
ter ju min man – han heter Ulf”, replikerar Eva. ”Jag har döpt den. Jag tog 
den här…”, säger Noah. ”Men hur ska man göra med den på helgerna?”, und-
rar Gustav. ”Noah får bestämma, för det var han som hittade den”, menar 
Lina. ”Du, vi lägger i småkrypen däri”, föreslår Andrej. Hugo protesterar: 
”Nej, då äter den upp dom.” Tora petar med ett grässtrå på lådans lock. ”Vad 
gör du? frågar Amanda. ”Den kanske gillar det här”, svarar Tora. Eva åter-
kommer till Gustavs tidigare fråga: ”Men Noah, hörde du? Gustav ställde en 
intressant fråga. Ställ om den Gustav.” ”Vad ska du göra med den på helger-
na då?”, upprepar Gustav. ”En fröken kan ju ta hem den”, föreslår Amanda. 
”Neej, inte vill fröknar lära den att läsa!” skojar Noah: ”Hehehe!” Ett allmänt 
skratt utbryter. Eva återkommer till Gustavs fråga än en gång: ”Men, men 
Noah, Gustav frågade så här: Vad gör vi med den på helgerna?” ”Men då kan 
vi ha den på skolan”, säger Noah. ”Då kan den ju stanna kvar…”, fortsätter 
Gustav. ”Men då är inte vi där”, säger Eva. (S-skolan, 060515) 

Grodan får ett namn och Noah får ett tillfälligt mandat att bestämma hur 
grodan ska tas omhand på helgerna. Ett samtal utan given utgång har inletts, 
ett samtal där makt och ansvar främst förhandlas mellan barnen men även 
mellan barnen och pedagogerna. Strax innan man går tillbaka till skolan 
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samlas klassen i en stor ring och grodfrågan lyfts inför alla barn och pedago-
ger. Gemensamma beslut om grodans framtid efterfrågas av pedagogerna. 

”Hur gör vi med grodan nu?”, frågar Eva: ”För det måste vi liksom bestäm-
ma.” ”Släpper ut den!”, tycker Philip. ”Du tycker att vi ska släppa ut den”, 
konstaterar Eva. Flera barn protesterar: ”Näää!” ”Nej, det tycker inte jag”, 
säger Magnus. Eva bryter in: ”En sak som jag vill säga, som ändå är viktig… 
med den här grodan; vi kan inte ta med oss en groda till skolan som ingen tar 
hand om.” ”Jag kan ta hand om den”, säger Noah. ”Förstår alla det?” förtyd-
ligar Eva. ”Jag kan ta hand om den!” säger Karl. ”Vet ni vad den äter, hur 
man sköter den eller…?” frågar Eva. ”Jag vet”, säger Gustav. ”Jag vet” ekar 
Magnus. ”Du vet det”, konstaterar Eva. ”Hur kan man ta reda på det?”, und-
rar Marie. ”De äter skräddare… och flugor”, säger Karl. ”Hur ska ni…, bör-
jar Marie. ”Hur mycket skräddare får vi tag i på skolan då?”, frågar Eva. 
”Inga!” hävdar Hugo bestämt. Det blir tyst i 4 sekunder. ”Hur löser vi det 
problemet?”, frågar Eva. ”Men man kan ta flugor ju och andra smådjur” sä-
ger Hugo. ”Man kan hitta andra småkryp – okej”, säger Eva. Noah framhär-
dar: ”Jag vill ta hand om den.” ”Du vill ta hand om den,”, konstaterar Eva. 
Fler barn anmäler sitt intresse för att ta hand om grodan: ”Jag vill också 
ta…”, börjar Karl. ”Jag kan ta hand om den jättebra för jag [ohörbart]”, 
mumlar Andrej. ”Okej, så det är många som är intresserade av att ta hand om 
grodan och sköta grodan”, sammanfattar Eva. ”Jaa”, säger Noah. ”Jag vill!”, 
säger Gustav. ”Jag vill!, ropar flera barn i kör. ”Jag vill jättebra”, framhärdar 
Noah. ”Vi har fortfarande ett litet bekymmer”, säger Eva och fortsätter: ”Det 
var det faktiskt Gustav som lyfte och det var en jättebra fråga, för du frågade 
Gustav 'Ja, men hur gör vi på helgerna då'?” ”Jag tar hem den”, svarar Noah 
snabbt. ”Du tar hem den på helgerna”, konstaterar Eva. ”Men kan vi turas om 
att ta hem den?”, undrar Amanda. ”Nej!” ropar några barn i kör. ”Ja! ropar 
Karl. Den blivande 1:a klassläraren Nina föreslår: ”Kan man göra en skötar-
grupp och ingår man i den gruppen kan man inte hoppa ur…” ”Vi turas om”, 
säger Karl. ”Vi turas om”, ekar Amanda. ”Ja men, man skriver upp namnen i 
turordning och så där”, fortsätter Nina. ”Va?” Karl ställer sig frågande. ”På 
helgen tar vi mycket, mycket gräs och häller in så får den äta under natten 
och dagen så”, föreslår Andrej. ”Så här, jag tycker att först gör jag och sen 
gör Monya och sen gör Emma och sen gör…”, föreslår Noah. ”Jag, jag, jag, 
jag, jag, jag, jag”, säger Gustav. Eva bryter in: ”Ni pratar om olika saker, 
några pratar gräs, några pratar insekter. Har ni koll på vad den äter? Äter den 
gräs eller äter den insekter?” ”Inte gräs", säger Hugo. ”Insekter!” ropar flera 
barn i kör. Eva vänder sig till Emma som räcker upp handen: ”Emma, vad 
vill du säga?” ”Han åt en skräddare när vi fångade en”, säger Emma. ”Ni har 
sett att han har ätit skräddare – okej”, säger Eva och fortsätter: ”Vad bra, då 
vet vi att det är många som är intresserade att ta hand om den. Ska vi berätta 
Hugo, vad du och jag har hittat… och Andrej?” ”Ja, vi har hittat en massa 
larver”, säger Andrej. Eva visar upp en burk: ”De är här i, de är svåra att se 
nu för de ligger bland bladen, men i den här burken så har vi både brännäss-
lor och larver som vi också har tänkt ta hand om”. ”Jag vill ta hand om gro-
dan”, framhärdar Noah. (S-skolan, 060515) 

Från att ha varit ett samtal mellan några barn, utvidgar pedagogerna delta-
gandet genom att presentera de frågor kring grodan som kommit upp i den 
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mindre gruppen för hela klassen. Omsorg och ansvar diskuteras, flera mot-
stridiga synpunkter släpps in. Barn och pedagoger kommer överens om att 
grodan får följa med till skolan. Barnen hoppas att de ska hitta fler grodor, 
redan tidigare har de varit inne på att en groda kan få det ensamt i en låda 
och att en groda behöver andra grodor: 

”Vad ska vi ha grodan i då?”, frågar Eva. ”Det där… Jag har ett jättestort 
akva… jag har en jättestor låda hemma”, säger Amanda. ”Den kan du ta 
med” tycker Noah. ”Mmm”, svarar Amanda. ”Då blir det så ensamt… om det 
är en låda”, säger Gustav. ”Ja, kan vi inte fånga mer grodor då?”, föreslår 
Noah. ”Man måste ha mer grodor om den ska kunna överleva. För att den 
måste ha kompisar”, säger Hugo. Gustav håller med: ”Jaa.” Och Noah funde-
rar vidare: ”Tänk att vara utan kompisar. Inga mammor eller pappor.” (S-
skolan, 060515) 

Barnen talar om grodans relationer som livsavgörande. Hugo säger att den 
inte överlever utan vänner, Noah funderar på hur det känns att vara utan 
kompisar och föräldrar. På vägen tillbaka hittar barnen två mindre grodor 
som också läggs i grodlådan. De turas om att bära grodorna och några barn 
diskuterar livligt vidare kring grodornas namn, släktskap och vad grodor 
äter. När de tågar in på skolgården med grodlådan i täten stämmer förskole-
klassen upp i en talkör: 

”Här kommer våra grodor! Här kommer våra grodor! Här kommer våra gro-
dor! Här kommer våra grodor!” Noah bryter in i talkören med en ny paroll: 
”Här kommer grodkungen!” och de andra barnen faller in: ”Här kommer 
grodkungen! Här kommer grodkungen! Här kommer grodkungen! Här kom-
mer grodkungen!” Emma ropar ut att de hittat grodor och barn från andra 
klasser kommer över skolgården för att titta. (S-skolan, 060515) 

Då grodorna tas med in i klassrummet följer även alla frågor som rör gro-
dornas liv med in i skolans värld. Under eftermiddagen hjälps barn och pe-
dagoger åt att ställa i ordning ett terrarium där grodorna får flytta in. Terrari-
et placeras centralt i rummet och barnen samlas kring grodorna och iakttar 
och diskuterar vad de ser.469 Barnen försöker att kommunicera med dem, vid 
flera tillfällen står de nära glaset och blåser upp kinderna och rör sina tungor. 
När det är dags att ha lässamling, dröjer sig Marie och några av barnen kvar 
vid grodorna: 

Karl lutar sig över bordet, blåser upp kinderna och räcker ut tungan mot den 
stora grodan. ”Alla tre gör ju så, det ser ut som de andas”, säger Marie.  
”Mamman gör så där”, säger Monya. ”Han äter”, säger Karl. ”Kan vi ta ut 
grodorna sen?” undrar Emma. ”Titta, vad dom gör … vet du, han härmar 
grodorna gör sådär dom. Titta!” säger Monya (S-skolan, 060515) 
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Nästa dag har några barn och pedagoger uppmärksammat att grodorna inte 
verkar äta. Grodornas trivsel tas upp vid morgonens samling och meningarna 
går isär bland barnen när det gäller grodornas framtid. En diskussion tar fart 
och pedagogerna fördelar ordet utifrån de barn som räcker upp händerna. 

Eva inleder: ”När vi fyllde på akvariet så var det ju vatteninsekter i och så 
hoppades vi på att de skulle äta dem – och det har de inte gjort” ”De trivs 
inte”, säger Andrej. ”Joo! säger Noah. ”Nää”, säger något av de andra barnen. 
Eva fortsätter: ”Och då kan man fundera över: Varför äter de inte? Och And-
rej, räck upp handen, du hade en idé. Varför äter de inte tror du?” ”För de 
trivs inte här”, säger Andrej. ”De trivs inte här…”, upprepar Eva. Andrej 
fortsätter: ”De vill vara hemma hos sin fru kanske… kanske de har tappat 
bort sin pappa därför är det bara mamma och barnen, kanske letar efter pap-
pan och kan inte komma ut… och för att, för att och så undrar de 'Kanske vi 
inte äter så kanske de släpper ut oss'.”. ”Det är en god tanke. Lina, vad tänker 
du?” undrar Eva. ”Jag tror att de äter flugor”, svarar Lina. ”Du tror att de äter 
flugor och inte vatteninsekter, så du tror att de har fått fel mat”, säger Eva. 
”Jaa, det tror jag med”, säger Noah. Eva ger ordet till Emma som räcker upp 
handen. ”Jag tror att de inte gillar maten som vi har gett dem”, säger Emma. 
”Jag tror … jag tror att de har så här … de trodde att… de trodde att vi skulle 
ta hem sådana här insekter som är på land och grejer”, säger Noah och fort-
sätter: ”Men det skulle vi kunna faktiskt ta – flugor och sådant, insekter som 
finns på land, inte sådana djur som är i vattnet, som är… För vi har tagit fel 
mat, vi måste ta flugor och insekter.” Eva ger ordet till Axel. ”Jag tror att det 
kanske är för att de… de kanske smakade på skräddaren och så var det inget 
gott och så äter de inte. Eller är det så för att de bara letade efter alltså mam-
man, eller så var det en pappa, letade efter… efter sin… efter, efter pappan… 
eller så var det mamman. Och… och, och när de är på väg och letar eller så är 
det… att, att… eller så är det att… ja, ja… de har tappat bort, letar efter pap-
pan och… och då när vi kommer och tar dem så, då vill de hem”, säger Axel. 
Det blir tyst i 5 sekunder, Axel fortsätter sedan: ”De försöker smita ur det där 
akvariet, för, för de, de hoppar mot glaset och försöker smita.” ”Jag tycker att 
det här är tankar som, som vi måste ta på allvar. Jag måste säga att jag verkli-
gen tycker att det du säger Axel och det Andrej också säger är viktigt. Vi kan 
ju faktiskt inte veta vad grodorna känner”, säger Eva. Diskussionen cirklar 
vidare hur man kan se hur djur trivs, grodors längtan och vad grodor känner 
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och äter. Efter en stund kommer Philip med en idé och Eva ger honom ordet: 
”Philip, vad ville du säga?” ”Jag tycker man ska släppa ut dem vid bäcken”, 
säger Philip. Andrej bryter in: ”Jag tycker att någon kan gå, någon kan gå 
kanske gå och lämna grodorna där, där… att vi lämnar de där…” Philip fort-
sätter: ”Jag var inte färdig.” ”Nää, vänta lite. Du tycker att vi ska släppa dem 
vid bäcken”, säger Eva och ger tillbaka ordet till Philip. ”De kanske saknar 
sin familj och det. Ifall vi inte vet att de kan käka någonting – varför kan vi 
inte läsa en bok om grodor?”, föreslår Philip. ”Vilket bra förslag! Hörde ni 
vad Philip sa?”, säger Eva. (S-skolan, 060516) 

Relationernas betydelse diskuteras nu även i den stora gruppen. Grund-
läggande behov, som att äta/inte äta, kopplas till trivsel och vantrivsel. Mat-
vägrar grodorna som protest – kanske kalkylerar de med en hungerstrejk som 
en väg till frihet: ”kanske vi inte äter så kanske de släpper ut oss”? Eller har 
grodorna bara fått fel mat? En liten grupp med pojkar får i uppgift att lite 
senare gå till biblioteket och ta reda på vad grodor äter och vad de behöver 
för att trivas. Genom att titta och läsa i böcker om grodor kommer de fram 
till att grodorna äter bl.a. mask och sniglar. En maskinsamling till grodorna 
pågår under eftermiddagen. 

Men trots alla ansträngningar smiter den stora grodan och hittas efter 
mycket letande uttorkad, men fortfarande vid liv, i ett hörn av klassrummet 
morgonen därpå. Frågan om grodornas trivsel och framtid börjar bli akut och 
kommer på nytt upp under morgonens samling. 

”Jag vill att vi ska lämna tillbaks grodorna”, säger Emma. ”Du vill att vi ska 
gå tillbaks med dem”, konstaterar Marie och ger ordet till Axel: ”Axel, vad 
säger du?” ”Vi har lagt i jätte… ganska mycket mask, men de äter nästan 
inte”, säger Axel. ”Nää”, säger Eva. ”De gillar inte maskarna. Och även om 
man lägger ner mycket mask så äter de ju inte” säger Marie. ”Jag tror att jag 
vet…” säger Hugo. ”Räck upp händerna!” uppmanar Marie. Axel: ”Alltså de 
äter…”. Marie ger Hugo som räcker upp handen ordet: ”Hugo!” ”Jag tror att 
jag vet varför de inte äter, för att de inte gillar när några andra har tagit i 
dem”, säger Hugo. ”De vill fånga maten själva – okej… det kan ligga någon-
ting i det”, säger Marie. Flera av barnen håller med om att grodorna inte trivs 
och ger olika förklaringar till varför. Inget barn protesterar eller framhärdar i 
att grodorna ska vara kvar. ”För, för de rymmer alltid, alltså det bet… att de 
inte trivs… om de rym… De skulle äta massor och ha det bra och hoppa runt 
i vattnet om de skulle ha trivts”, säger Andrej. ”Du tänker så – man ser fak-
tiskt på deras beteende att de inte trivs”, replikerar Eva. ”Ja”, svarar Andrej. 
”De äter inte, de försöker rymma…”, sammanfattar Eva och ger Axel ordet: 
”Vad säger Axel?” ”Alltså, alltså de verkar inte trivas för vi kollar så mycket 
på dem. Och så… och så tröttnar de… De vill inte vara däri, de vill komma 
tillbaka till sin familj”, säger Axel. Noah sitter tyst under den långa diskus-
sionen om grodornas framtid. (S-skolan, 060517)  

Barnen konstaterar att grodorna varken äter eller hoppar och drar slutsatser 
som att grodorna vill vara ifred, att de själva vill fånga sin mat och att de 
rymmer för att få återse sin familj. Flera barn argumenterar för att grodorna 
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ska släppas tillbaka och de barn som tidigare tyckt att grodorna skulle vara 
kvar argumenterar inte längre emot. Det beslutas att de barn som vill följa 
med till bäcken och släppa grodorna ska gå iväg direkt efter samlingen. Hal-
va barngruppen samt två pedagoger, Ingrid och Marie, anmäler sig.  

Det har regnat och det är mycket sniglar och vinbergssnäckor på vägen. 
Väl framme vid bäcken diskuteras vem som ska släppa ut grodorna och bar-
nen kommer överens om att grodorna ska få hoppa ut själva. Grodlådan 
ställs på högkant, men grodorna sitter kvar på lådkanten. 

”Vad tror ni de tänker?” frågar Ingrid. ”De tänker nog vad som ska hända… 
Annars får vi skrämma ut dem!” föreslår Andrej. ”Finns det något annat 
sätt?” undrar Ingrid. Till slut hoppar en av de mindre grodorna ut och sätter 
sig vid bäcken, de andra två följer efter. Den stora grodan hoppar in mellan 
Noahs ben och Gustav säger åt honom att stå blickstilla. Barnen följer gro-
dorna en bit när de hoppar iväg. Noah säger till de andra att gå försiktigt så de 
inte trampar på grodorna. Han dröjer sig kvar i närheten av grodorna in i det 
längsta. När han slutligen klättrar upp till de andra vänder han sig om och 
vinkar till den stora grodan och säger lite tyst hejdå. 

På vägen tillbaka riktar barnen all uppmärksamhet mot sniglarna och 
snäckorna som kryper på den regnvåta vägen. Jonna och Mimmi provar om 
vinbergsnäckorna kan suga sig fast på deras regnkappor. De frågar om de får 
ta med snäckor och sniglar till skolan, men Ingrid tycker att det för tillfället 
räcker med de nässelfjärilslarver och vattendjur som de redan har. (S-skolan, 
060517) 

Noah och Gustav har under hela processen haft en närmare relation till gro-
dorna än de andra barnen. Trots det protesterar de inte när det efter diskus-
sion under samlingen beslutas att grodorna ska släppas. Båda pojkarna vill 
följa med och släppa grodorna och de visar ända in i avskedet sin särskilda 
omsorg och sina känslor för grodorna utan att för den skull försöka att för-
hindra frisläppandet. Jonna och Mimmi, som under processen inte varit lika 
engagerade i grodorna som Noah och Gustav, byter snabbt fokus och vill 
gärna ta med snäckor och sniglar tillbaka till klassrummet.  

Analys av barnens möte med grodfamiljen 
Det är fullt möjligt att kategorisera även denna längre process med grodorna 
som ett exempel där barn använder antropomorfiska föreställningar för att 
uttrycka sig. Analysen utgår då från att barnen bygger upp föreställningar 
där människan som subjekt är i centrum. Barnens tal om grodorna och om-
sorgen om grodorna har mänskliga referenser. Barnen ger grodorna namn, de 
utreder grodornas familjeband och relationer, de talar om grodornas känslor 
och trivsel. Barnens samtal om grodorna handlar till stora delar om grodor-
nas livsvillkor och frihetsbehov. Även vem som äger grodorna och bestäm-
mer över dem diskuteras. Pedagogernas intresse för grodfrågan framkommer 
tydligt: de ger plats för samtal vid samlingarna, riktar uppmärksamheten mot 
grodornas livsvillkor och ställer utmanade frågor samt uppmuntrar till hand-
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ling. Pedagogerna använder inte själva mer än undantagsvis antropomorfiska 
uttryckssätt men de gör heller inte motstånd mot barnens språkbruk eller sätt 
att tala om grodorna. Barnen tillåts att använda sina preferenser och upp-
muntras i samtalen av pedagogerna som själva deltar aktivt utifrån sina ut-
gångspunkter och med sitt språkbruk. Frågan är dock om det antropomorfis-
ka begreppet är rätt verktyg för att analysera det som händer. 

Barnen ges tillfälle att göra egna observationer. De iakttar grodorna, pro-
var hur det är att andas som en groda, talar med grodorna och försöker på 
alla sätt se till så att grodorna har det bra. Barnen lever sig in hur det är att 
vara groda, sätter sina liv i relation till grodornas liv och använder sin egen 
erfarenhetsbas som grund. Utifrån egna initiativ tar de reda på fakta kring 
grodors behov genom att titta i böcker vilket vidgar referenserna för diskus-
sionen om grodornas liv och behov. Samtalet om grodorna som pågår tills 
grodorna släpps kommer därför att innehålla relationella uttalanden. Uttalan-
den som handlar om barnen själva i relation till grodorna, samt grodornas 
egna relationer blandade med mer faktabaserade uttalanden där djuren disku-
teras utifrån en mer naturvetenskaplig bas. Ett traditionellt naturvetenskap-
ligt lärande pågår således parallellt med ett samtal som inrymmer den etiska 
dimensionen utan att ett motsatsförhållande uppstår. Jag vill mena att en 
analys med en icke-hierarkisk, relationell utgångspunkt utvidgar vad som går 
att utläsa i barnens naturmöten. Barnen visar en gästfrihet utan avsikter och 
välkomnar grodorna med öppet sinne. De försöker sätta sig in i hur grodor 
lever, vad de äter och vad de behöver för att trivas. De pratar med grodorna 
och andas som grodor. Barnen tar, tillsammans med pedagogerna, ansvar för 
grodornas välbefinnande. Genom långa samtal försöker de hitta lösningar 
med grodornas bästa i centrum. När de trots alla ansträngningar inte lyckas 
att få grodorna att trivas, kommer de överens om att släppa tillbaka grodorna 
till bäcken som de kom ifrån. Barnen själva gör inte i sitt tal eller i sina 
handlingar någon åtskillnad mellan subjekt och objekt i sitt möte med grod-
familjen. Tvärtom gör de hela tiden kopplingar och skapar förbindelser mel-
lan människa – djur. 

Sammanfattande reflektioner 
Barnen möter djuren, synliga eller osynliga, levande eller döda, i nuet. I själ-
va mötet uppstår ofta en intensitet, vilken kan delas mellan flera barn och 
intensifieras ytterligare. Intensiteten och engagemanget kan finnas vilande 
och återuppstå t.ex. vid samtal eller genom praktisk handling vid senare till-
fällen. När barnen talar om djuren utgår de ifrån sina egna relationella erfa-
renheter där familjen, hemmet, skolan, samhället bildar referensramar. De 
talar om djurens relationer, om deras släktskap och namn, deras basbehov, 
om vad de äter och hur de ska bo. De berör också mer existentiella frågor 
som liv, födelse och död. 
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Vilken utgångspunkt blir då mest produktiv när man som jag vill undersöka 
vad som händer i barnens möte med naturen/djuren ur ett etiskt perspektiv? I 
tidigare forskning kring yngre barn–natur/miljö tolkas ofta barnens uttalan-
den som antropomorfiska då de relaterar till den egna erfarenhetsbasen, dvs. 
till den egna familjen, släktskap och vänskap. När området vidgas med det 
etiska perspektivet och begreppet hållbar utveckling blir frågor som rör mo-
ral och värden centrala. Kanske kan denna vidgning leda till att barnens utta-
landen och handlingar kan ses i ett nytt ljus. Det antropomorfiska synsättet 
där människan sätts i centrum blir inte en lika självklar utgångspunkt. Våra 
relationer och förhållningssätt till andra människor, nu levande och till 
kommande generationer men också till andra levande varelser, synliggör 
frågor kring ansvar, makt och beroende. 

Att utgå från ett subjekt-/objekttänkande i analysen av barns möten med 
djuren visar att barnen själva inte utgår från en sådan dikotomisk uppdel-
ning. Frågan är om den utgångspunkten överhuvudtaget är möjlig i förhål-
lande till idén om det etiska mötet utifrån Levinas tänkande, som handlar om 
ett möte mellan människor inte mellan människa-djur.470 Genom att istället 
gå vidare och överskrida dikotomin mellan subjekt-objekt kan en relationell 
utgångspunkt för analysen av barnens möten med djuren väljas. Frågorna 
kan då vidgas och barnens uttalanden och handlingar kan analyseras utifrån 
ett relationellt etiskt perspektiv. 

Ett etiskt tänkande och resonerande innebär dock inte per automatik ett 
etiskt handlande, därför är även en upplösning av en process som den med 
grodorna viktig. I slutet släpper barnen tillbaka grodorna. Det är ett beslut 
som inte bygger på konsensus, flera av barnen argumenterar för att behålla 
grodorna in i det längsta.471 Men när den stora grodan rymmer och nästan 
dör av uttorkning driver de inte sin linje under den samling där beslutet om 
frisläppandet av grodorna tas. Två pojkar, Noah och Gustav, som hela tiden 
engagerat sig mycket i grodornas väl och ve följer med till bäcken och tar 
farväl av grodorna trots att de helst hade velat att grodorna skulle stanna kvar 
i klassrummet. En polarisering av frågan har inte uppstått trots barnens olika 
ståndpunkter, där vissa barn även bytt ståndpunkter under resans gång, då 
utrymmet för att tycka olika funnits under hela processen. Det förekommer 
heller ingen röstning i de frågor som uppstår, diskussionerna liknar mer ett 
samtal där barnen och pedagogerna för fram argument som de andra lyssnar 
på och tar ställning till och en polarisering undviks. Pedagogerna driver inte 
heller frågorna till sin spets eller till dilemman, istället får processen ta tid 
och utvecklas utan given utgång. 

I nästkommande avslutande del sammanförs studiens empiriska delar, 
möjlighetsvillkoren och barnens potentiellt etiska möten, och belyses och 
diskuteras än en gång utifrån centrala idéer i avhandlingens teoretiska del.  
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Del V – Sammanbindningar och didaktiska 
öppningar 
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Denna avhandling har behandlat hur barn i två förskoleklasser skapar och 
förkroppsligar etik. Följande problemområden har fokuserats: 
• Villkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till ramar, reg-

ler och ordning 
• Villkor som möjliggör barnens etiska möten i förhållande till pedagoger-

nas förhållningssätt 
• Barnens möten i lek ur ett etiskt perspektiv 
• Barnens möten med naturen ur ett etiskt perspektiv 

Redan i de inledande situationerna från förstudien, med samling och brott-
nings-/wrestlingslek, synliggjordes hur framskrivningar på formuleringsni-
vån, dvs. i läroplaner och i skolplaner, inte direkt sammanföll med det som 
pågick på realiseringsnivån, dvs. i den vardagliga praktiken. Dock fanns 
kopplingar mellan nivåerna. Vad som gällde på formuleringsnivån, men 
även hur regler och ramar tidigare förhandlats, verbalt eller fysiskt, möjlig-
gjorde eller begränsade det etiska svängrummet. Men innebär ett etiskt 
svängrum eller att etiska möjlighetsvillkor erbjuds verkligen att etiska möten 
äger rum? Och vad är det i så fall som gör dessa möten etiska? Dessvärre är 
denna typ av frågor vanskliga att besvara utifrån min utgångspunkt. Jag kan 
inte som forskare avgöra om någon annans möten är etiska eller ej. Efter en 
fördjupning i Levinas och andras tankar kring en etik som utgår från det 
etiska mötet har jag ändå försökt att ringa in vad som kan ses som etiska 
betingelser och möjlighetsvillkor för potentiellt etiska möten. Utifrån bar-
nens möten som potentiella uttryck för en etisk relation har jag studerat det 
som sker och de villkor som dessa möten är inbäddade i förskoleklassernas 
vardag.  

I denna avslutande del återvänder jag till de empiriska spår jag följt i ett 
försök att sammanbinda dem. Dels för en konkluderande läsning av spår och 
analyser, dels för att än en gång närma mig Levinas alteritetsetik utan att 
applicera den direkt på den pedagogiska praktiken.472 Intentionen är istället 
att tyda det analyserade materialet med hjälp av Levinas tankar och begrepp 
kring det etiska mötet. Genom att utgå från empirin vill jag förutom att reak-
tivera spårandet slutligen binda samman de olika problemområdena, dvs. 
förbinda de potentiellt etiska möten som sker med de möjlighetsvillkor som 
erbjuds. Dessutom vill jag sätta dessa möjlighetsvillkor och möten i relation 
till formulerings- respektive realiseringsnivån.473 Då etik vidgas till att om-
fatta det som redan pågår mellan människor, exempelvis i form av möten i 
lek eller i en ständigt pågående dialog kring ”vad som gäller”, förskjuts eti-
ken, vilket i förlängningen får betydelse för etikens betingelser i förskola och 
skola och därmed även för didaktiska frågorna inom området. 
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Sammanbindningar 

Det etiska mötet – barns möten 
I ett möte som kan sägas vara etiskt övergår en social situation, från att vara 
med den andre, till en etisk situation, till att vara för den Andre. Det innebär 
att svara an när denne genom sitt ansikte kallar samt att ansvara för den And-
res belägenhet.474 Denna specifika öppenhet och mottaglighet i mötet menar 
jag är något som kan återfinnas i barnens lek och i deras möten med naturen. 
Utan att fastslå just de möten jag observerat som etiska eller ej, vill jag nu 
ändå lyfta de frågor som uppstått i utforskandet av dessa möten i ljuset av 
vad ett etiskt möte skulle kunna innebära i barnens och pedagogernas var-
dagliga liv i förskola och skola. 

Barnens möten i lek  
Det etiska mötet, som enligt Levinas inte sker på något medvetet utan snara-
re på ett förmedvetet plan, föregår varandet och uppstår innan språket har 
stelnat i det redan sagda. Subjektet blir till i detta omedelbara möte genom 
att kallas av den Andre och genom att konfronteras med dennes annanhet. 
Närmandet och närheten, den proximitet som uppstår inryms i det förspråk-
liga begreppet sägandet. Genom att tyda barnens möten i lek utifrån sägan-
dets innebörd kan lekens etiska dimensioner framstå. 

När barnen leker sker det i ett här-och-nu där den verbala dialogen endast 
är en aspekt av lekens språk och drivkrafter. Barnen ställer sig till lekens 
förfogande och då leken inte har något manus eller någon förutbestämd ko-
reografi krävs total närvaro och lyhördhet inför lekens oförutsägbara framtid. 
Genom att lyssna till det som ska komma skapas leken av dem som deltar 
medan den pågår. Efter att ha följt sexåriga barns lek under en längre tid 
fann jag att leken och etiken ömsesidigt befruktade varandra: leken som ett 
möjligt rum för etik samtidigt som detta etiska rum som ger plats för lek.  

Då lek inte utgår från en rationell hållning till världen kan den utmana det 
förgivet tagna eller den ordning som råder. När barnen i sina lekar prövar 
olika former av gränser: relationella gränser, kroppsliga gränser, revirgrän-
ser, synliggörs möjlighetsvillkoren. Lek som pågår i gränszonerna kretsar 
inte sällan kring makt, auktoritet och ”vad som gäller”. I N-skolans brott-
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nings/wrestlingslek prövas ”vad som gäller” både på ett verbalt och ett fysikt 
plan. I S-skolans docklek utmanar barnen gängse relationella gränser genom 
att pröva olika motståndsstrategier och genom att vara allmänt påfrestande: 
Hur besvärligt får ett barn egentligen vara? Hur ska en förälder möta upp 
mot sina besvärliga barn? Föräldrars auktoritet och makt är i lekens fokus.  

Gränser och gränsdragningar 
När jag studerat barnens möten och de möjlighetsvillkor som omger dem har 
olika typer av gränser och gränsdragningar framträtt. När gränser formuleras 
i texter, som i förskoleklassernas regler och värdegrundskontrakt, kan de vid 
första anblicken förefalla tydliga, exempelvis ”nolltolerans mot diskrimine-
ring” eller ”skolan ska vara för var och en”, men på en realiseringsnivå visar 
sig gränsdragningar som dessa inte vara lika knivskarpa. Detta leder till åter-
kommande förhandlingar mellan barn–barn och barn–vuxna och visar på att 
en av gränssättningens viktigaste funktioner kanske är just detta att vara 
något att förhandla kring. Att gränser och regler inte endast handlar om att 
alla håller sig på rätt sida av gränsen utan diskussion. Vid de förhandlingar 
och möten som sker i dessa gränstrakter kommer konkreta frågor om ansvar, 
respekt, att inte skada andra, ”varför ska man göra som man ska”, grupp 
kontra individ, upp till diskussion. Diskussionerna uppmärksammar att reg-
ler inte har något egenvärde utan behöver arbetas fram i samstämmighet med 
kontexten i övrigt, då reglernas innehåll i högsta grad påverkar vad förhand-
lingar och diskussioner kretsar kring.  

Gränser kring ”vad som gäller” 
Något som framkommit på flera nivåer i mitt material, i styrdokument, i 
förhandlingar i de respektive förskoleklasserna samt i barnens lekar, är grän-
ser och gränsdragningar kring ”vad som gäller”. Bakom dessa gränser finns 
ofta någon form av regel, explicit eller implicit. Jag har i min studie granskat 
de ramar som reglerar förskoleklassernas etiska möten och rum, från styrdo-
kument på övergripande nivåer till mer lokala styrdokument och förskole-
klassernas egna regelsystem, för att få syn på ”vad som gäller” på en formu-
leringsnivå. Utifrån mina observationer av förskoleklassernas vardagliga 
verksamhet har jag även utforskat ”vad som gäller” på en realiseringsnivå.  

Att omsätta den formulerade värdegrunden är ett komplext uppdrag. Lä-
roplanernas framskrivning att låta etiken genomsyra verksamheten är inte 
helt enkel att realisera i praktiken. På en konkret nivå finns en risk att fastna 
i ett regelarbete och på en abstrakt nivå riskerar värdefrågor att diskuteras 
som konstruerade dilemman. I de skolor jag följt skiljer sig formuleringen av 
de kommunala och lokala skolplanerna åt. Även framskrivningen av trivsel-
regler och hur regler förhandlas ser olika ut. Det går inte att klart utläsa vil-
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ket genomslag S-skolans mer individ- och kunskapsinriktade skolplaner 
kontra N-skolans mer pluralistiska strävan mot mångfald och demokrati får i 
förskoleklassernas etiska rum. Flera faktorer spelar som tidigare nämnts in. 
Det som dock tydligt framgår är förskoleklassernas helt olika sätt att låta 
etiken genomsyra verksamheten och att den konkreta nivån inrymmer så 
mycket mer än ett arbete med och kring regler. 

En febril aktivitet har pågått i de båda klassernas etiska rum och de regler 
som funnits har varit förhandlingsbara och utsatts för prövning. Det har varit 
många och återkommande påminnelser och diskussioner kring vad som gäll-
er och i båda klasserna har regelsystemen också ifrågasatts, men utifrån helt 
olika utgångspunkter och strategier. I S-skolan har barnens frågor kring ”var-
för ska man göra som man ska” startat en förhandling och en process som 
bl.a. lett vidare till ändrade förhållningssätt hos både pedagoger och barn. I 
N-skolan har de återkommande stunderna av strukturerat kaos och pedago-
gernas ifrågasättande av den egna auktoriteten ställt frågor till den rådande 
ordningen och till vad som egentligen gäller. Den höga toleransnivån för 
vilda fysiska lekar har också skapat många förhandlingstillfällen, där regler, 
vad som gäller, respekt, etc. har diskuterats om och om igen. Dessa skilda 
strategier att hantera den gällande ordningen leder till helt olika typer av 
förhandlingar. På S-skolan till en mer verbalt formulerad förhandlingspro-
cess kring vad som ska gälla på individ- och gruppnivå och varför. På N-
skolan till en till en mer fragmenterad, icke-verbal process där även de 
kroppsliga gränserna prövas. 

Gränsen våld/icke-våld 
Ytterligare en gräns som framträder på flera nivåer i mitt material är gränsen 
mot våld och gränsdragningen mellan våld och icke-våld: i styrdokument, i 
förhandlingarna kring vad som gäller i de respektive förskoleklasserna, samt 
i barnens lekar. Var dras gränsen för våld och vilka implikationer får denna 
gräns? Hur kan etikens rum härbärgera den spänning som kan uppstå vid en 
sådan gränsdragning? 

Vid både S-skolan och N-skolan råder nolltolerans mot kränkande be-
handling, diskriminering och våld, men gränsen mot våld kommuniceras på 
olika sätt. I S-skolans värdegrundskontrakt framgår att ”vi accepterar inte att 
du slåss, svär eller hotar din omgivning” samt att en elev på S-skolan förvän-
tas att lösa sina och andras konflikter utan våld. Under den tid jag är på S-
skolan är fysiska bråk, slagsmål men även vilda lekar sällsynt förekomman-
de. I förskoleklassen ser jag inte att barnen slåss överhuvudtaget, ibland kan 
barn tumla runt på golvet i en lek, men aldrig under kampliknande former. 
Vid några tillfällen uppstår bråk på skolgården mellan elever i de äldre klas-
serna, vilket får direkt uppmärksamhet. Barn, även de som inte är direkt 
indragna i händelsen, blir upprörda och om inte de rastvaktande pedagogerna 
har hunnit fram tillkallas de och går direkt in och försöker hjälpa till att lösa 
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upp situationen. Vid upprepade tillfällen tas vad som gäller angående våld 
upp i förskoleklassen. Som vid denna samling då olika sätt att visa hur man 
blir arg diskuteras: 

Eva: Man får inte slå. Alltså, barn får inte slå varandra. Vuxna får inte slå 
varandra: Vuxna får inte slå barn och barn får inte slå vuxna. Så är det! 
(S-skolan, 051129) 

Budskapet är glasklart, man får inte slåss och pedagogen Eva markerar tyd-
ligt att det inte är förhandlingsbart. Vid det andra återkopplingstillfället då 
jag tar upp de icke förhandlingsbara reglerna, förhandlingen kring regler och 
”varför ska man göra som man ska” samt nolltoleransen mot våld och att 
slåss, utvecklar pedagogerna Eva och Ingrid sina tankar kring våld och reg-
ler: 

Bodil: Först har ni tydliga regler, sen förhandlar ni dem resten av terminen… 
Eva: Vi har få, men tydliga regler. Och egentligen, den enda riktiga är ju våld 
och hot mot våld. Annars är det mest förhandling… och barnen bygger upp 
sitt eget regelsystem. 
Ingrid: Ja, utifrån…  
Eva: … utifrån situation till situation och utifrån de behov och problem som 
uppstår.  
[…]  
Bodil: Jag tycker också att det är intressant med det här att ”man får inte 
slåss!”. Det gäller ju för hela skolan, ibland var det ju våldsamma slagsmål 
ute på skolgården där det var märkbart att det var många barn som sa att man 
inte får…  
Eva: Ja, det är djupt förankrat. De blir väldigt upprörda när barn använder 
våld mot varandra.  
Bodil: Och ibland också… när det bara är reaktioner på fysiska situationer, 
som kanske inte är våld. Det kan man också tänka kring – är allting våld? 
Vad är att slåss? Vad är att brottas? Vad är att… sådana saker.  
Ingrid: Vad är att tumla runt och vad är våld?  
Eva: Mmm, precis.  
Ingrid: Och då tänker jag också att man får inte… accepterar inte… Jag me-
nar också att man kan ju skada andra genom ord också. Det är ju så, det är ju 
inte bara genom att slå någon eller göra illa någon. Ord kan ju vara väldigt 
skadliga… sårande. (Stimulated recall, S-skolan 080428) 

S-skolans nolltolerans mot våld framstår tydligt och synes vara väl förankrad 
hos skolbarnen. Den är inte, som de övriga reglerna trots allt är, förhand-
lingsbar i förskoleklassen. Däremot luftas frågor kring våld, kring den egna 
och andras ilska, rädslor och andra känslor återkommande på en verbal nivå 
under samlingarna. 

I N-skolans trivselregler står att N-skolan ska vara fri från mobbing, våld 
och skadegörelse och ”[d]ärför accepteras inte sparkar och slag eller annat 
fysiskt våld”. Även på N-skolan kommuniceras ständigt vad som gäller i 
gränszonen mellan våld/icke-våld. Det betonas återkommande under sam-
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lingar och vid konfliktlösningar att man inte får göra illa någon annan och att 
det är viktigt att iaktta och lyssna till den andres reaktioner. Även på N-
skolan är de rastvaktande pedagogerna aktiva och kommer eller hämtas när 
konflikter mellan barnen uppstår. Parallellt med detta pågår dock en fysisk 
lek, främst bland pojkarna. Den är rörlig med snabba förflyttningar och fy-
siska förhandlingar och ett framträdande drag är inslaget av kamp. Kampen i 
leken tar sig olika uttryck, den kan ta form av kamp mellan individer eller 
mellan grupper, eller fungera som lekens tema exempelvis ”kampen för att 
överleva”, ”kampen för att erövra eller försvara ett revir”. Kampen i dessa 
lekar är inte kopplad till ett tävlande utan är snarare motorn som driver leken 
framåt och vidare. Denna form av lek lever sitt eget liv utanför planerade 
aktiviteter i verksamhetens periferi ute på skolgården och i utkanterna av 
förskoleklassens rum.  

I gränszonen mellan våld och icke-våld uppstår frågor kring vilka regler 
som gäller, hur de ska tolkas, samt kring hur lek men även regler får för-
handlas. Vad som räknas som våld respektive icke-våld är inte alltid helt 
uppenbart. Vad som är på låtsas eller på riktigt, på lek eller allvar, är under 
ständig förhandling och de vuxnas inblandning i pågående lekar är en fråga i 
sig. I den gränszonen har jag funnit det intressant att titta närmare på de be-
tingelser som eventuellt möjliggör etiska möten.  

På S-skolan där nolltoleransen formulerats och kommuniceras kraftfullt 
ser jag att de möten som handlar om just våld/icke-våld hamnar på en verbal 
nivå i samtal och förhandlingar. Gränsen för vad som räknas som våld/icke-
våld framstår här tydligt på ett medvetet formulerat plan, men de fysiska 
gränserna för våld/icke-våld prövas däremot inte på samma sätt som i N-
skolan. För att återknyta till brottnings-/wrestlingsleken i inledningskapitlet 
tvivlar jag på att den leken ägt rum i N-skolan om de aktiva reglerna varit 
”det är förbjudet att slåss/brottas” eller ”inga vilda lekar inomhus”. I så fall 
hade varken det fysiska mötet i leken eller den verbala förhandlingen kring 
”vad som gäller” och ”vad som är på riktigt/på låtsas” skett. Om lekar som 
denna inte hade förekommit hade Mattias som pedagog inte heller behövt ta 
upp brottning/wrestling vid samlingen.  

Efter att ha följt den här typen av lekar på nära håll, där barnen skickligt 
parerar och balanserar på den slaka linan mellan lek och det som i första 
anblicken kanske uppfattas som våldsamt, som kaos eller bråk, har jag kun-
nat konstatera att lekarna innehåller en form av kroppslig dialog där de erfa-
renheter som görs även skulle kunna beskrivas som en del av ett förvärvande 
av en kroppslig kompetens. En form av kroppsligt tillägnande av etiska 
gränser. Genom att betrakta denna typ av lek som ett möjligt etiskt rum, där 
respekten för den andres kropp och annanhet är en förutsättning för att leken 
inte ska urarta till våld, menar jag att det går att finna och vidareutveckla 
former där även kroppsliga och fysiska lekar ryms inom verksamhetens ra-
mar.  
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Lekarna rymmer således konkreta möten och konfrontationer med olikhet 
och annanhet. I den gränsdragning mellan våld/icke-våld som leken fram-
manar prövas ofta respekten och ansvaret för den andre i handling. Det är 
dock mycket viktigt att vara uppmärksam på när leken passerar gränsen och 
blir våldsam. Lek som benämns som vild lek eller ”rough-and-tumble-play” 
saknar aggressiva drag såsom hotande framtoning i miner och kroppsspråk. 
När leken blir aggressiv eller uppfattas som kränkande av någon av lekens 
deltagare är det inte längre lek utan har passerat över gränsen mot våld. Då 
är det inte heller frågan om etik. Enligt Levinas lämnar etik inget utrymme 
för våld, etik bygger på en våldsfri relation till den Andre.475 Och även om ett 
etiskt möte är asymmetriskt och kan uppfattas som störande eller disharmo-
niskt är det inte heller fråga om att den Andre utövar makt, lydnad eller 
tvång. Gränsen kan vara subtil och skör, men är avgörande – både när det 
gäller etik och lek.  

Kroppsliga gränser och den Andres annanhet  
Även om pinnlekarna på N-skolan sällan var våldsamma fanns dock alltid en 
viss risk att något barn kom till skada trots regler och återkommande påmin-
nelser om aktsamhet. Konflikter kring pinnarna handlade mest om vilka 
regler som gällde kring själva pinnarna i sig. Pinnarna bar på en laddning, 
var kopplade till ägande och förknippades ofta med indirekt makt. Men att 
lösa konflikter eller skaderisk genom totalt förbud hade knappast löst pro-
blemen då leken antagligen hade förflyttats till periferin och det öppna för-
handlandet kring vad som gällde kring pinnarna hade försvunnit. Istället 
pågick under hela min vistelse i N-skolans förskoleklass en förhandling 
kring pinnarna, där respekt och varsamhet ingick som viktiga delar.  

Prövandet av en annan kropps gränser och vad kroppar tillsammans kan 
åstadkomma var en del av fäktningslekarna. Pinnar (även de osynliga!) syn-
tes utöka kropparnas räckvidd vilket påminner mycket om den franske filo-
sofen Maurice Merleau-Ponty beskrivning av den blindes käpp: 

Den blindes käpp har upphört att vara ett föremål för honom, den är inte läng-
re percipierad som sådan, dess spets har förvandlats till ett sinnesområde, den 
ökar känselns omfång och räckvidd, den har blivit analog med blicken. I ut-
forskningen av föremålen spelar käppens längd inte någon uttrycklig roll som 
mellanled: den blinde känner till den genom föremålens position snarare än 
han känner till föremålens position genom den. Föremålens position är ome-
delbart given genom omfattningen av den gest som når till dem och i vilken 
käppens räckvidd och armens utsträckningsförmåga ingår. Om jag vill vänja 
mig vid en käpp prövar jag den, rör vid några föremål och efter ett tag har jag 
den i 'min hand', jag ser vilka föremål som är i min käpps 'räckvidd' eller 
utanför den. Det handlar inte om en hastig uppskattning eller om en jämförel-
se mellan käppens objektiva längd och det objektiva avståndet till ett mål 
som ska nås. Rummets platser definieras inte som objektiva positioner i för-
hållande till kroppens objektiva position, utan de bestämmer den variabla 
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räckvidden av våra mål och gester runtomkring oss. Att vänja sig vid en hatt, 
en bil eller en käpp innebär att sätta sig in i dem eller omvänt att låta dem del-
ta i den egna kroppens volym (Merleau-Ponty, 1945/1997, 107).476 

Att låta något eller någon utifrån kommande ”delta i den egna kroppens vo-
lym” ser jag som en intressant aspekt utifrån en respekt för den andres an-
nanhet. I barnens fäktningslek syntes de synliga och osynliga pinnarna inför-
livas med deras kroppar och öka deras räckvidd. Men att förhålla sig till en 
annan kropp i en samordnad rörelse kräver förutom total närvaro respekt och 
lyhördhet för den andres kropp och rörelse. Den andres kropp och dess rörel-
se står ju utanför den egna kontrollen vilket, om denna rörelse ska fortgå, 
kräver en öppenhet och följsamhet för den andres sätt att röra och uttrycka 
sig, dvs. en öppenhet inför exponeringen av den andra kroppens sätt att vara 
annan. Detta menar jag kan ses som ett uttryck för barns sätt att förkroppsli-
ga etik.477 I en samordnad rörelse går det inte att undvika en kroppslig expo-
nering, kroppen uppvisar sin sårbarhet genom sin fysiska närvaro och där-
med sin mottaglighet.478 Levinas beskriver den exponerade kroppen: ”The 
body is neither an obstacle opposed to the soul nor a tomb that imprisons it. 
It is the very susceptibility of the Self, a susceptibility to wounding and to 
sacrifice” och sätter därmed den exponerade kroppen i en utsatt men samti-
digt vidöppen position.479  

Men frågan kvarstår hur det är möjligt för två sexåriga barn att i ett möte 
ingå i samma rörelse och samtidigt respektera den andres annanhet. Hur kan 
en gemensam rörelse drivas framåt utan att bygga på verbal kommunikation, 
härmning eller försök att ta över? Pojkarna i situationen med de synkronise-
rade rörelserna styr och låter sig omväxlande styras i en lek där deras olika 
rytmer och motrytmer driver rörelsen framåt. De faller inte in i den andres 
rörelse utan svarar istället med en egen rörelse i en rytm som är synkronise-
rad till den andres rytm utan att sammanfalla med den. Den lyhördhet för 
den andres skiftningar i rörelsen och den följsamhet och ”timing” som de 
uppvisar är påfallande. De fångar emellanåt upp den andres uppmärksamhet 
genom att plötsligt byta riktning, rytm eller rörelsemönster varpå de får ett 
direkt svar från den andre. Det är också påtagligt att leken fortgår i stort sett 
utan ord och att de inte försöker kontrollera eller gripa tag i varandra trots att 
leken har styrande inslag. Det finns en tillit i deras lek då de inte skyddar sig 
utan istället exponerar sig inför varandra, där mottaglighet, beroende, men 
samtidigt ansvar kan ses som viktiga förutsättningar för lekens fortskridande. 
Mottaglighet och exponering sammanlänkas i de synkroniserade rörelserna. 
Det innebär att exponeras och på samma gång ta emot utan begränsningar.480 
Eller som Levinas skriver: ”Sensibility is exposedness to the other.”481 

Att möta någon annans annanhet är som jag ser det även ett möte på ett 
kroppsligt plan, ett möte som också förbinds till både tid och rum. Pojkarna 
rör sig i förhållande till varandras gränser men också i förhållande till king-
rutans gränser. De är förbundna till världen och till varandra genom den 
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sammanhängande gemensamma rörelsen samtidigt som relationen mellan 
deras kroppar och rummet tydligt framträder. Merleau-Ponty talar om att 
kroppen ”bebor” rummet och tiden i ett här-och-nu.482 Kroppen är förbunden 
med världen och genom rörelsen tar den världen i besittning. Världen finns 
där självklar och kroppen behöver aldrig gå omvägar via föreställningar, 
symbolik eller objektivering för att förstå sin värld, det konkreta rummet 
finns redan inskrivet i kroppens struktur.483 I leken med de synkroniserade 
rörelserna framstår världen och dess gränser här-och-nu som kingrutan. I 
denna här-och-nu-värld lyssnar pojkarna av, följer uppmärksamt den andres 
rörelser och rytm och responderar. Ett möte, eller mer precist flera samman-
länkade möten, där de båda pojkarna bevarar sin annanhet uppstår.  

Gränser i mötet mellan människa – djur 
I avsnittet om barnens möten med naturen representerades ”naturen” av djur. 
Frågor som väcktes var: Hur realiseras den etiska dimensionen i frågor som 
rör natur/miljö/hållbar utveckling i förskoleklassernas vardag? Hur tillvara-
tas de möjligheter till samtal som uppstår, spontant eller mer planerat? Vad 
händer när barnen möter naturen? Vilka gränsdragningar framträder? Hur 
kan dessa möten i förskoleklassens vardag förstås i förhållande till de etiska 
möjligheterna och det etiska mötet? Vid analyserna uppstod ytterligare frå-
gor kring subjektet, mötet och vem den Andre kan vara. Mötena mellan bar-
nen och djuren reste också frågor kring det dikotoma subjekt-
/objekttänkandet och begreppen antropomorfism och animism, med männi-
skan som ett självutnämnt centrum.  

I mötet med grodorna var vad grodorna äter och att de äter centralt för 
barnen. Men kan en groda räknas som ett etiskt subjekt? En fråga som upp-
står är var gränsen går för Levinas subjektsbegrepp: Vem är den Andre? Vad 
gör den Andre till den Andre? Levinas etiska subjekt är en varelse av kött 
och blod som känner hunger och upplever en njutning i att äta.484 Levinas 
skriver att det faktum att subjektet äter har betydelse: ”Only a subject that 
eats can be-for-the-other, or can signify. Signification, the-one-for-the-other, 
has meaning only among beings of flesh and blood”.485 Levinas liknar det 
ensamma egoistiska subjektet, utan kontakt med den Andre, vid en hun-
grande mage: ”[…] entirely deaf to the Other, outside all communication and 
all refusal to communicate – without ears, like a hungry stomach.”486 

En fråga som väcks är vad som händer om vi betraktar även djur som den 
Andre. Skulle det utifrån Levinas etiska grundval vara möjligt att min nästa, 
den Andre, är ett icke-mänskligt djur? När det gäller etik–människa–djur 
behandlar Levinas det djuriska i människan, mer sällan tar han upp djur mer 
explicit.487 I en intervju lyfter Levinas fram distinktionen mellan skyldighet 
och ansvar, när förhållandet mellan människa och djur diskuteras, och kopp-
lar ansvaret till mötet ansikte-mot-ansikte. På en direkt intervjufråga om våra 
skyldigheter gentemot djuren är Levinas svar: ”It is clear that, without con-
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sidering animals as human being, the ethical extends to all living beings.”.488 
Men för att kunna ansvara för ett levande väsen krävs ett ansikte och på frå-
gan vad som menas med att ha ett ansikte i etisk mening svarar Levinas: 

 I cannot say at what moment you have the right to be called 'face'. The hu-
man face is completely different and only afterwards do we discover the face 
of the animal. I don’t know if a snake has a face. I can’t answer the question. 
A more specific analysis is needed (Llewlyn, 1991:65). 

Frågan synes stå och falla med om djur har ansikten eller ej. Om ett djur 
skulle ha ett ansikte i etisk mening skulle det också innebära ett ansvar som 
enligt Levinas endast kan efterfrågas människan.  

Ytterligare en fråga som kommit upp är om antropomorfistiska och ani-
mistiska kopplingar kan vara användbara, förvirrande eller t.o.m. skadliga 
för barns förståelse och lärande. Detta är en fråga som livligt diskuterats 
sedan Piagets tidiga studie om barns animism.489 Att analysera barns möten 
med naturen utifrån dessa begrepp innebär att indirekt utgå från ett tänkande 
där barns utveckling delas in i stadier.490 En analys med en antropomorfisk 
utgångspunkt riskerar dessutom att ur ett etiskt perspektiv hamna i en antro-
pocentrisk, hierarkisk världsbild där människan är överordnad på grund av 
sin förmåga att reflektera över sin existens och sitt moraliska tänkande. Ge-
nom att läsa in antropomorfism och animism i barnens uttalanden finns även 
en risk att underskatta barnens kopplingar mellan djur–människa till att de 
skulle betrakta djuren som nästan människor. Att barnens sätt att uttrycka sig 
om naturvetenskapliga fenomen med antropomorfiska referenser skulle för-
virra, försvåra eller rent av hindra ett naturvetenskapligt lärande, innebär en 
syn på barn och lärande som jag vill mena inte utgår från barnets kompetens. 
Dessutom uppstår en dikotomi mellan naturvetenskap och relationella sam-
band inom ett område som i allra högsta grad handlar om just samband och 
förbindelser.  

Om analysen istället utgår från en relationell utgångspunkt kopplad till 
det etiska mötet är det möjligt att läsa barnens naturmöten i ett annat ljus. Då 
barnen själva uttrycker en syn på naturen, här representerad av djur, med 
relationella och etiska referenser, samt att de i sina möten med naturen påvi-
sar både respekt och ansvar, menar jag att deras möten förringas om de tol-
kas utifrån ett antropomorfiskt perspektiv eller ett subjekt-/objekttänkande. 
Om inte barns möte med naturen utvidgas till en analys som även inrymmer 
en relationell och etisk dimension riskerar resultatet att bli en reducerad för-
ståelse. Med utgångspunkt från en etik som uppstår i mötet kan undersökan-
det av barns möte med naturen vidgas till att även rymma en etisk dimen-
sion. Detta innebär inte en motsättning till det naturvetenskapliga lärandet; 
barnen tycks inte upprätta dikotomier mellan människa/natur eller sub-
jekt/objekt och kan därigenom handskas med etiska och naturvetenskapliga 
frågor parallellt och utan motsättningar.491  
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Att analysera barnens möte med grodorna med utgångspunkt från idén om 
etiken i mötet ställer på sätt och vis Levinas definition av subjektsbegreppet 
på sin spets. Filosofiska frågor, vem som är den Andre, om den Andre alltid 
är en människa och frågan om den Andres ansikte, ställs mot etiska frågor 
som uppstår i barnens vardag på en mer pragmatisk nivå. Levinas svarar 
själv i tidigare nämnda intervju att han inte vet om ett djur kan ha ett ansikte 
och att frågan måste analyseras vidare.492 Kanske är frågan ändå inte avgö-
rande när det gäller att få syn på vad som händer i barnens möten med natu-
ren. Att undvika att läsa barnens syn på grodorna som antingen möten med 
ett objekt eller ett subjekt kan innebära en möjlighet att överskrida dikotomin 
subjekt–objekt. Genom att inte göra en åtskillnad mellan subjekt och objekt 
utan istället gå in i en relation med grodorna visar barnen själva vägen för en 
relationell utgångspunkt i mötet med naturen.493 Här blir barnets möte med 
och samtal om grodorna ett exempel på ett möte med etiska dimensioner 
som sker på flera plan – mitt i vardagen. Genom att ta med grodorna till 
klassrummet följer även alla frågor som rör grodornas liv med in i skolans 
värld.494 Ett intensivt samtal som handlar om natur och etik tar fart och pågår 
hela den tid som grodorna stannar i klassrummet. Med utgångspunkt från 
barnens egna frågor och erfarenheter kan naturmöten och det lärande som 
följer, innehålla etiska dimensioner utan att för den skull bygga upp ett an-
tingen–eller eller ett motsatsförhållande mellan naturvetenskapligt lärande 
och etik eller fastna i dikotomin subjekt–objekt.  
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Möjlighetsvillkor och didaktiska öppningar 

Ett etiskt rum 
Vi återvänder till sist till det etiska rummet för att undersöka möjlighetsvill-
koren och de eventuella didaktiska öppningar utifrån Biestas omformulerade 
fråga ”var människan som individ blir till ” som ställdes i avhandlingens 
början.495 Genom en förskjutning av den klassiska frågan ”vad människan 
är” till ”var och hur människan blir till” kan undersökningen riktas mot ett 
etiskt, relationellt rum och dess betingelser.  

Tid och rum  
I min studie av förskoleklassernas vardag framkommer att ett etiskt möte står 
i direkt relation till rum, men även till tid.496 Vid närmare granskning av de 
empiriska situationerna synes dock varken rummet eller tiden vara klart de-
finierbara aspekter som kan erbjudas och därmed frambesvärja ett etiskt 
möte. Förskoleklassernas potentiellt etiska rum motsvaras inte av de spatiala 
rummen, utan handlar snarare om det som stundtals uppstår i dessa rum. 

Tiden i ett etiskt rum överensstämmer inte med en objektiv kronologisk 
tid.497 För Levinas är tiden inte linjär, framtiden springer inte ur nuet. Det är 
istället i mötet med den Andre här-och-nu som framtiden öppnar sig:  

Relationen till framtiden, framtidens närvaro i nuet, verkar fortfarande finnas 
i situationen ansikte mot ansikte med nästan. Denna situation skulle vara ti-
dens själva fullbordan; nuets inträngande i framtiden skulle inte vara något 
som åstadkoms av ett ensamt subjekt utan den intersubjektiva relationen. Ti-
dens betingelser finns i de mellanmänskliga relationerna eller i historien (Le-
vinas, 1992, 64). 

Inte heller i barnens dock- och djurlek, i det strukturerade kaoset som upp-
står under N-skolans ”mellantid”, under den flytande lekens icke-
kronologiska samtidighet eller i tiden–rytmen–rörelsen i pojkarnas synkroni-
serade rörelser på S-skolans skolgård framstår tiden som linjär. Tiden saknar 
riktning, barnen i situationerna synes helt inneslutna i det pågående nuet.498 

Denna form av icke-kronologisk tid sammanfaller inte med den organisering 
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av tid som ofta styr pedagogisk verksamhet, där planering och organisering 
utgår från en mer linjär tidsuppfattning.499 Förskoleklassernas olika strategi-
er, med N-skolans ”mellantid” och S-skolans väl tilltagna tid för samtal un-
der planerade aktiviteter, visar dock på hur villkoren för tidsrymden kan 
vidgas och ge plats för dialog och möten även i tidsreglerad verksamhet. 

Ett etiskt rum är också något utöver ett spatialt rum. Men det är ingen 
utopisk eller fulländad plats, det etiska rummet kan till och med uppfattas 
som störande. En störning som dock kan ses som nödvändig då den möjlig-
gör mötet och därmed den etiska tillblivelsen.500 Att möta annanhet och 
skillnad kan inte alltid ske friktionsfritt; samtidigt som det etiska mötet vilar 
på ett oändligt ansvar rymmer det asymmetri, risk och oförutsägbarhet.  

Förändring kan ses som drivkrafter i N-skolans ”strukturerade kaos” och i 
S-skolans förhandling kring ”varför ska man göra som man ska” då de rela-
tionella formerna satts i rörelse utan egentliga avsikter eller uttalade mål. I 
processer som öppnar upp för prövande av den rådande ordningen blir möj-
lighetsvillkoren för etiska möten vidgade. Det relationella rummet kan då ses 
som en plats som klarar ”att generera sin egen förändring”.501 

Didaktiska öppningar 

Att förhålla sig till ramar, regler och ordning  
I de skolor jag följt skiljer sig såväl formulering som realisering av värde-
grunden åt. Samtidigt formulerar de statliga styrdokumenten att ett etiskt 
perspektiv och förhållningssätt ska utmärka verksamheten, medan tidigare 
forskning pekar på att etik och moral i skolans värld tenderar att avgränsas 
till ett regelarbete.502 Då min utgångspunkt varit att undersöka hur barn ska-
par etik snarare än hur de efterlever etiska principer ser jag det som proble-
matiskt där etiska och moraliska frågor i förskola och skola begränsas till ett 
regelarbete när värdegrundsfrågor bryts ner till en konkret nivå. Viktiga dis-
kussioner kring respekt, ansvar, etc. tenderar då att cirkla kring, att fastslå 
eller upprätthålla gällande regler och principer. Jag delar här Todds farhåga: 

[…] att se ansvar som ett beteende som följer regler, uppförandekoder och 
etiska regleringar reser allvarliga frågor om hur vi över huvud taget uppfattar 
det etiska beteendet mellan människor och hur vi förstår institutionella re-
gleringars natur och funktion. (Todd, 2008a,  201) 

Om lärares värdepedagogiska praktik idag till stora delar består av regelarbe-
te menar jag att förskola och skola som ett etiskt rum måste belysas än mer. 
Genom fokuseringen av det etiska mötet har jag i min studie funnit att den 
verksamhet som kunde relateras till värdegrund, etik och moral var mer 
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mångfacetterad och komplex än så. En del av värdegrundsarbetet i de båda 
förskoleklasserna kretsade dock kring regler. Utifrån helt skilda strategier 
förhandlades och genomlystes respektive regelsystem. Genom att upprätthål-
la och samtidigt hålla öppet för ett ifrågasättande av regelsystemen undveks 
att reglerna stelnade till principer. Pedagogernas strävan var inte total lydnad 
utan reglernas huvudsakliga uppgift blev snarare en gräns att förhandla och 
upprätthålla en dialog kring. Utifrån denna iakttagelse och argumentationen 
kring gränser och gränsdragningar i föregående kapitel menar jag att det är 
viktigt att tänka och resonera kring vilka gränser som verkligen är väsentliga. 
Vad ska eventuella regler egentligen reglera då deras innehåll och formule-
ringar styr vad förhandlingar och diskussioner senare kommer att kretsa 
kring? Vad är viktigt att lägga ner tid och energi på att förhandla kring? Ska 
reglerna handla om klädsel? Mobiltelefoner? Våld? Skadegörelse? Ett vårdat 
språk? Vilka frågor vill vi ska diskuteras i förskola och skola: Integritet? 
Respekt? Rättigheter? Ägande? Uppträdande? Störande beteende? Våld – 
icke-våld? Omtanke? Aktsamhet? Ansvar? 

Att förhålla sig etiskt 
I min empiriska studie framgår att barnen oupphörligen skapar och för-
kroppsligar etik i relation till sin omgivning. Det sker i de möten som kon-
texten möjliggör: med den omgivande miljön, med pedagoger och med de 
andra barnen. Detta stämmer överens med Johanssons slutsats att ”barn stän-
digt är i färd med att förstå och förhålla sig till etiska värden och att de ut-
trycker och lär varandra om etik”.503 Etiken är enligt Johansson från begyn-
nelsen en del av barnens livsvärld och utvecklas genom deras erfarande. Det 
är således inte barnens kognitiva mognad eller rationella förnuft som är av-
görande. Etik övertas inte heller reservationslöst från de vuxna, då ”[b]arnen 
skapar sin etik utifrån det som är viktigt i deras livsvärld”.504 Med stöd av 
min studie instämmer jag i detta resonemang, som dock inte innebär att de 
vuxna skulle vara oviktiga i sammanhanget då barnen återkommande stäm-
mer av gentemot de vuxna.   

Även om fokus har varit att studera det som sker mellan barnen, har min 
studie efterhand även utvidgats till ”det som möjliggör det som sker mellan 
barnen” – dvs. möjlighetsvillkoren. Gällande ramar och regler, samt den 
ordning som råder, reglerar möjligheterna för eventuellt etiska rum att uppstå 
i vardagens praktik. Förskolans läroplan, Lpfö 98, fastslår att ett ”etiskt för-
hållningssätt” som utgår från värdegrunden ska prägla verksamheten.505 Men 
går det överhuvudtaget att tala om ett specifikt ”etiskt förhållningssätt”? 
Eller ett pedagogiskt förhållningssätt som är etiskt? Nej, inte om utgångs-
punkten är att etik uppstår i mötet mellan människor. Efter att ha problemati-
serat kring pedagogernas förhållningssätt i allmänhet och en lyssnande när-
varo i synnerhet, vill jag hävda att tyngdpunkten istället bör förflyttas till ett 
förhållningssätt som möjliggör etiska möten. Ett förhållningssätt som riktar 
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sig mot det som pedagogen kommer att möta och grundas i en etik som 
uppmanar till ansvar. Att vara pedagog innebär i Biestas läsning av Levinas 
att ta ansvar för något ännu okänt.506 Ett ansvarstagande som möjliggör pe-
dagogens relationer med ”begynnarna”, dvs. relationer med de barn/elever 
pedagogen kommer att möta. Att som pedagog utgå från Levinas tankar me-
nar Biesta är att stå tomhänt. Levinas ger inga färdiga svar, inga modeller att 
följa. Om pedagoger vill ägna sig åt något utöver moralisk fostran eller soci-
alisation kan pedagogik och utbildning inte vila på säkerhet eller universella 
idéer om vad som är bäst för hela mänskligheten. En tomhänt utgångspunkt 
menar Biesta är själva nyckeln till pedagogers ansvarsfulla möte med barn, 
studenter och andra nykomlingar.507 Pedagogens ansvar inbegriper en bered-
skap att möta barnen öppet och förutsättningslöst, med en nyfikenhet inför 
vad just dessa barn bringar till världen, vilket inbegriper ett tilltal och ett 
samtidigt ansvar.508 Ett ansvar som i linje med Levinas alteritetsetik innebär 
en oändlig förpliktelse gentemot den Andre, vilket medför ett asymmetriskt 
förhållande. Då denna form av asymmetrisk relation inte bygger på den hie-
rarki eller den över- och underordning som vanligtvis förknippas med rela-
tioner som beskrivs som asymmetriska och icke-ömsesidiga är ett etiskt 
möte, där den Andre kallar och subjektet svarar, möjligt. 

Att förhålla sig lyssnande 
Hur kan då en sådan öppenhet upprätthållas? Här blir lyssnandet återigen 
centralt. I analyser av situationer där lyssnandet står i fokus framkommer att 
utöver den lyssnande kontexten också krävs ett lyssnande i stunden. I lyss-
nandet menar Todd, med referens till Levinas, att alla sinnen inkluderas och 
även det som inte uttalas hörsammas, vilket i en pedagogisk miljö förutsätter 
att pedagogerna skapat betingelser för en kontext som kan rymma ett mång-
faldigt lyssnande.509 Ett lyssnande innebär dock alltid en risktagning, en 
öppenhet inför den Andres annanhet och en exponering här-och-nu där även 
andra aspekter som makt, beroende, status kan inverka på mötet. Som till 
exempel när pedagogen Eva i S-skolan går in i den pågående förhandlingen 
kring de geometriska formerna blir hennes lyssnande i allra högsta grad på-
verkat av dessa aspekter som gör att ett fördjupat lyssnande till vissa delar 
omöjliggörs. Förhandlingen hamnar i ett underordnat läge i förhållande till 
det bygge med formerna som redan pågår, trots pedagogens tydliga kropps-
språk, lyssnande och argumentering. En lyssnande ansats ger således ingen 
färdig lösning eller någon modell att följa, utan kan snarare ses som en möj-
lighet som måste förvaltas av dem som är inblandade i mötet. Ett fördjupat 
lyssnande förutsätter således att alla som är involverade i mötet verkligen 
lyssnar aktivt och förutsättningslöst.510 

Lyssnandet är komplext då det också innebär en balansgång i närmandet, 
där närmandet möjliggör ett lyssnande bortom det uttalade. I ett kroppsligt 
lyssnande där barnen omfamnas av den vuxne, som i sekvensenerna från S-
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skolan där Björn sitter i Patriks famn eller där Ulla och de två pojkarna till-
sammans löser upp en konflikt, är den öppna närvaron från pedagogernas 
sida en förutsättning. Pedagogerna möjliggör ett utrymme där möten kan 
uppstå genom att avgränsa och ge stöd. Utan att hålla fast barnen härbärgerar 
de situationerna med hjälp av sina kroppar. Dock är inte heller ett kroppsligt 
lyssnande helt oproblematiskt då kroppen även kan användas vid discipline-
ring genom våld eller tvång samtidigt som ett villkor för ett lyssnande på ett 
fördjupat plan just förutsätter en avsaknad av våld, tvång eller rädsla. Grän-
sen kan ibland vara hårfin då en situation lätt kan glida över till att bli mer 
våldsam än vad som avsetts. Proximiteten, närmandet i levinasiansk mening, 
innebär dock alltid ett ansvar för den Andre och förutsätter därmed våldsfri-
het.511  

Att förhålla sig lekande 
Men hur är det då med ett lekfullt förhållningssätt? Är det möjligt att som 
pedagog förhålla sig lekande i ett etiskt rum? Är det önskvärt eller ens etiskt 
försvarbart att iscensätta lekar med etiska förtecken eller att gå in i barnens 
lekar med moraliska avsikter för att komma åt eller för att utveckla barnens 
moral? Här blir en nyansering viktig. Vuxnas medverkan i barns lek i syfte 
att utforma etiska identiteter tillsammans med barnen menar jag är något 
annat än när man som pedagog initierar en situation med en lekfull ansats, 
som i situationerna med Stegräknaren, Pomperipossa och Fluortanten. När 
en pedagog ser leken som en moralisk arena där pedagogik med etiska för-
tecken kan praktiseras genom lek och därmed går in i barnens lek med egna 
etiska/moraliska intentioner, vill jag mena strider mot det som kännetecknar 
lek.512 I en pedagogisk intention inryms en avsikt vilken jag ser som ofören-
lig med lek och även med det etiska mötet. Jag kan förstå det välvilliga syftet 
med att använda barnens lek som en moralisk arena, men i samma ögonblick 
som ett förskrivet manus eller uttänkta avsikter införs upphör leken att vara 
lek och blir till moralisk uppfostran. Däremot att som pedagog själv skapa 
eller initiera situationer med lekfulla förtecken där värden och normer lyfts 
fram och sätts i rörelse är något annat.513 Den vuxne bjuder då in barnen till 
ett lekfullt tillfälle utan dold agenda och given utgång. 

Lärandet i ett etiskt rum  
När Levinas beskriver det etiska mötet med den Andre som en oändlig möj-
lighet kopplar han det till lärandet: “It is therefore to receive from the Other 
beyond the capacity of the I, which means exactly: to have the idea of infini-
ty. But this also means: to be taught.”514 Då subjektet överskrider de egna 
gränserna och tar emot mer än det kan omfatta sker således den etiska tillbli-
velsen, Levinas menar att detta är att lära. 
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I linje med Todds fråga: ”Vad händer med etik och utbildning när lärandet 
inte går ut på att förstå den andre utan på en relation till annanheten som 
föregår vår kunskap?” har den etiska potentialen i förskoleklassernas dagliga 
praktik utforskats.515 Är det då möjligt för förskola och skola att inom de 
institutionella ramarna erbjuda etiska rum? En spänning mellan institutionel-
la skyldigheter och förskolans/skolans mellanmänskliga dimension kan upp-
stå om etiken uppfattas som att följa principer eller regler.516 Då ett etiskt 
möte rymmer oförutsägbarhet och spontanitet kan de institutionella villkoren 
i förskolan/skolan ibland begränsa de etiska, men följaktligen även lärandets, 
betingelser. Genom att undvika en instrumentell syn på lärande och istället 
utgå från lärandet som ett relationellt rum, och därmed räkna med relationer-
nas förändringskraft i möten, öppnas möjlighetsvillkoren för förskolan och 
skolan som etiska rum. Vare sig det gäller barnens möten med grodor eller 
”varför ska man göra som man ska”.  

Utöver en öppenhet inför idén om oändlighet förutsätter ett etiskt rum en 
öppenhet gentemot barnen och hur de närmar sig de innehållsliga aspekterna. 
Det innebär att barnen får möjligheter söka kunskap utanför låsta representa-
tioner och det förgivet tagna, en lärprocess kan då ta fart där också pedago-
gerna kan lära av barnen. Förutsättningen är pedagoger som tar ansvar och 
vågar möta varje barns annanhet, då välkomnandet av den Andres annanhet 
utgör själva kärnan i Levinas tankar kring lärandet.517  

Mellan sägandet och det redan sagda 
Denna sista del av avhandlingen har huvudsakligen cirklat kring gränser och 
överskridanden samt didaktiska öppningar mellan formulerings- och realise-
ringsnivån. Frågor som kan kopplas till Levinas kamp med begreppen sä-
gandet och det redan sagda. I begreppet sägandet lägger Levinas in proximi-
teten och ansvaret för den Andre, medan det redan sagda får stå för själva 
innehållet i det som kommuniceras. Genom distinktionen mellan sägandet 
och det redan sagda försöker Levinas dekonstruera och överskrida det filoso-
fiskt belastade språket med en terminologi som även kan rymma etiken. 
Samtidigt som sägandet och det redan sagda står för helt olika aspekter av 
språket är de varandras förutsättningar. Det skapar en spänning mellan be-
greppen, men genererar också ett utrymme för mer subtila delar av etiken att 
komma till tals. Det redan sagdas företräde i skrift, regleringar, principer, 
etc. riskerar att skymma sägandets lättflyktighet. I förskolans och skolans 
uppdrag att förmedla värdegrund framstår denna reflektion som viktigt då 
regelarbetet och en framväxande kontraktskultur, i form av regler och värde-
grundskontrakt, tenderar att förskjuta värdegrundsarbetet mot det redan sag-
da. 
Barnens möten med naturen innehåller en etisk dimension där sägandet kan 
ses som en del av de samtal, förhandlingar och handlingar som äger rum i 
förskoleklasserna.  Även i barnens lekar kan sägandet anas, men så fort det 
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som här fångas i bild eller skrift omvandlas det, i bästa fall, till spår av sä-
gandet i det redan sagda. 

När de regler som är allestädes närvarande i förskoleklasserna förhandlas 
och prövas sätts reglernas avsikter och innehåll, det redan sagda och fast-
ställda, i rörelse. I förskoleklassernas processer kring ”vad som gäller”, i 
”varför ska man göra som man ska” samt i ”strukturerat kaos”, synliggörs 
och ifrågasätts reglerna, det redan sagda, på en verbal respektive icke-verbal 
nivå i möten och förhandlingar och sägandet kan bryta in. Genom sägandet, 
som saknar avsikt och mål, synliggörs det pågående, oavslutade i dessa pro-
cesser. När jag återvänder till S-skolans pedagoger för ett sista återkopp-
lingstillfälle berättar de hur arbetet med ”varför man ska göra som man ska” 
fortskridit i de klasser de mött efter det att studien avslutats:  

Eva: Där hade vi ett intressant jobb med förra klassen. Där hade vi en pojke 
som i konfliktsituation var väldigt snabb att ta till… Det smällde fort där, rik-
tigt snabbt, det smällde nästan innan det hann bli riktig konflikt. Det var flera 
barn som blev rädda och det här var de första veckorna på terminen. Då hade 
vi ändå pratat om att det inte var okej, att man inte fick använda våld och så. 
Och så en dag när det hade hänt igen och det var någon som stod och blödde 
och var ledsen – ett knytnävsslag rakt i ansiktet! Så jag tog honom åt sidan 
och satt mig och pratade och så sa jag: ”Men vad är det som händer?” Och då 
sa han: ”Jag vet inte vad som far i mig, jag bara blir så här och det går inte att 
stoppa. Det går inte att stoppa.” 
Ingrid: ”Jag bara känner.” 
Eva: ”Jag bara känner.”  
Ingrid: ”Det kommer en känsla… Jag får en känsla.” Så sa han.  
Eva: ”Jaha”, sa jag. ”Men det här kan du inte stoppa då?” Nej, det fanns inget 
stopp för det här. ”Nähä, men då behöver ju du hjälp”, sa jag. ”Vi kan ju inte 
ha dig som går här och slår på barnen när den här känslan kommer över dig. 
Utan då måste ju någon av oss finnas till hands och hjälpa till när den här 
känslan kommer, så att det här inte händer. Jag kan inte låta dig gå runt och 
skada de andra barnen därför att du får en känsla. Det blir ju helt hemskt för 
dina kompisar.” Och då blev han så här: ”Va?” Det svaret hade han nog ald-
rig fått förr. Så jag sa: ”Nu gör vi så här: Nu är vi tillsammans på rasterna. 
Och i de här situationerna, när vi ska klä på oss och när vi ska gå ut och så, så 
är Ingrid, jag eller Marie med dig och så hjälper vi till.” Och så gick det väl 
en dag. ”Nämen, det är borta nu, känslan är borta nu”, sa han. ”Är du alldeles, 
alldeles säker på det?” ”Ja, jag tror det”, sa han. ”Ja, men det räcker inte för 
mig, det räcker inte att du tror det. För jag kan inte släppa ut dig och så kan-
ske du slår till någon. Här måste vi faktiskt vara helt, helt säkra” Och det gick 
väl ett par dagar till, sen var han helt säker. Och så hade det vänt! Sen vände 
det... (Stimulated recall, S-skolan, 080428) 

Diskussionen kring ”varför ska man göra som man ska” har fortsatt mellan 
pedagogerna och den relationella aspekten av processen har blivit tydligare. 
Barnen som deltagit i studien har lämnat förskoleklassen och fortsatt sin 
skolgång medan pedagogerna varje år tar emot nya barn och barngrupper. 
Processen kring ”varför ska man göra som man ska” går vidare med ut-
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gångspunkt från de pedagoger och barn som barnen och pedagogerna mött, 
möter och kommer att möta.  
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Summary 

Introduction 
This doctoral thesis is about becoming ethical and about preschool and 
school as places where this becoming can take place. When issues concern-
ing moral and ethics emerge in the public debate, preschool and school are 
often put forward as important arenas for mediation and concretizing of fun-
damental values. Preschool and school become places where fundamental 
values are to be established and where an ethical approach should permeate 
everyday practice. At the same time the issue of fundamental values is 
brought to a head in a society which is characterized by secularization, di-
versity and cultural pluralism. Urgent questions concerning values and ethics 
arise daily in every preschool and school.  

The thesis begins with a short background where moral theory, based on 
autonomy and universalism, is discussed before moving on to a more con-
text-bound and relational view of ethics. The subsequent exposition of 
Swedish research concerning fundamental values in education from the mid-
nineties to the present shows a qualitative research where concretizing the 
fundamental values has often been the core issue. The research has often 
focused on everyday life in preschool and school and regarded it as a moral 
arena where themes such as normalization, power, gender, rule practice, 
interaction around values, teacher strategies and attitudes are central. Per-
spectives have varied from focusing on children/students, to focusing on 
teachers or the interaction between children/students – teachers. In several 
studies discrepancies between teachers’ intentions and children’s/students’ 
experiences have emerged. 

In this thesis the intention is to follow the everyday lives of children by 
exploring their ethical space and the encounters which take place in it. As 
the contextual aspects have become more and more significant during the 
work, so have the conditions which determine whether these spaces and en-
counters may occur. Some delimitations have been made, the research pre-
sented here does not, for example, in an explicit way deal with questions 
concerning gender and ethnicity. Instead the starting point has been “differ-
ence” as including many different types (gender, class, ethnicity, age, etc.) 
without differentiating these as comprehensive categories. 
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Aim and Problem Areas 
The intention of the thesis is to study children’s encounters as ethical possi-
bilities and to use these encounters as a departure point from which to ex-
plore an ethics which is not based on previously established principles. The 
aim is to examine how children create and embody an ethics by analyzing 
their encounters and how possibilities are conditioned by the framework 
surrounding them. The focus has been on the following problem areas:  
• Conditions that enable children’s ethical encounters with regard to 

framework, rules and order. 
• Conditions that enable children’s ethical encounters related to the teach-

ers’ approach. 
• Children’s encounters at play from an ethical perspective 
• Children’s encounters with nature from an ethical perspective 

I have chosen to put children’s possibilities for ethical encounters at the cen-
tre of my study, well aware that the present framework and current order in 
Swedish preschool also controls and limits the actual possibilities. Possibili-
ties and limitations are seen as a dichotomy where limitations always, im-
plicitly or explicitly, linger in the shadow of possibilities. In my work, I have 
chosen to focus on the possibilities. 

 
Structure 
This thesis consists of five parts. Part I is an introduction to the study and 
begins with a short section on moral theory based on autonomy and univers-
alism. In the next section the focus is moral development in different stages, 
followed by an orientation of previous research concerned with fundamental 
values in education. After this there follows a deeper reflection about ethical 
encounters from a philosophical as well as a pedagogical/didactic perspec-
tive. 

Part II consists of a method chapter which deals with the execution of the 
study, selecting participants, method, data generating and process of analy-
sis.  

Part III, together with part IV, constitutes the empirical part of the thesis 
and deals with the conditions of possibility around the children and the en-
counters which occur. 

Part IV focuses entirely on children’s encounters and how children em-
body and create ethics in their encounters, in play and in encounters with 
nature. 

Part V concludes the dissertation by bringing together the empirical parts 
of the study, i.e. the possibility conditions and the potential ethical encoun-
ters of children, to further deepen the analysis and discuss the didactic impli-
cations of the study. 
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Theoretical framework 
The ethical becoming requires a context and an encounter with others. This 
is supported by the French-Jewish philosopher Emmanuel Levinas whose 
ethics of alterity shows the impossibility of a solitary individual becoming. 
The prerequisite for becoming a human being is the encounter with the 
Other, but such a meeting does not mean that we find our “true selves” by 
mirroring ourselves in others. An ethical encounter does not necessarily have 
to be perceived as either harmonious or intimate.518 The ethical, intersubjec-
tive space can even be perceived as “disturbing”, but this disturbance is more 
or less necessary as it makes the encounter, and thereby the becoming, pos-
sible. At the same time as the ethical encounter demands space for insecu-
rity, dissymmetry, discontinuity and ambiguity it relies on an infinite respon-
sibility — a responsibility which is inescapable in an ethical meaning. The 
subject is rather called to the world through the encounter with the Other’s 
otherness.519 

Within an ethics based upon the encounter with the Other it is the rela-
tional aspects and concepts that emerge. When the ethics precedes being 
itself, becoming becomes central. Becoming a unique subject requires en-
counters with others and a context where these encounters can take place. In 
these encounters the asymmetrical relation to the Other rests upon responsi-
bility and respect for the Other’s otherness. A consequence of this is that, 
instead of approaching this field from the perspective of knowledge of ethics 
or the Other, I have approached it from the perspective of the ethical possi-
bility in the immediate encounter with the Other. Having as a starting point 
the notion that ethics is implicitly present in all relations focuses on the po-
tential ethical encounter and the ethical possibility conditions in the study. 

According to Levinas it is via language, verbal language and body lan-
guage, that the difference between the subject and the Other can be over-
come so that an ethical encounter can take place. “The saying”, the aspect of 
language which holds the approaching and proximity to the Other, is a pre-
requisite at the same time as it is different from the other aspect of language, 
“the said”, the content which is consciously communicated. The concept of 
“saying” can be described as the core of the ethical relation and is therefore a 
central point of departure when exploring the ethical encounter. The tools of 
analysis of the study are brought from pedagogical/didactical research in 
ethics.520 An open and sensitive listening is necessary on a pedagogi-
cal/didactic level, as well as methodologically. From a practical pedagogical 
perspective this might mean: listening with all one’s senses, not only to what 
is heard, but also to what is unspoken or unheard; to form questions rather 
than looking for answers, which requires a listening context. As a part of this 
context the dialogue can offer conversation and negotiation where encoun-
ters and confrontations between differences can take place, and thereby cre-
ate a space for active meaning making. A relational ethics, which permeates 
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everyday life in preschool classes instead of being applied, requires that 
these differences are made visible and that there is room for some unpredict-
ability. This crevice in the everyday practice opens up for notions such as 
risk, ambivalence and vulnerability, as well as welcoming, hospitality and 
responsibility. In order to contain this tension, the quality of the relations 
becomes an important aspect. 

Another way of expressing this is to say that the ethical becoming, meet-
ing the Other in the encounter with the Other’s otherness, requires an ethical 
space. The question is whether preschool or school can offer such a space 
within the institutional framework, a space where there is room for ethical 
encounters.521 By taking the conditions of possibility as the starting point, the 
aim has been to explore this potential space in everyday practice. 

 
Method 
The study is based on one year of ethnographical field studies relying on 
participant observations, video observations, focus groups, stimulated recalls 
and guided tours. The video observations in particular are the basis of my 
analyses. The study was conducted in two preschool classes in different sub-
urbs in Stockholm and included seven teachers and sixty-one 6-year-old 
children, thirty of whom were girls and thirty-one boys. 

The fact that my dissertation takes ”the ethical encounter” as a starting 
point has had consequences for the generation of data: my positioning as a 
researcher required an ethical interaction methodologically. A listening ap-
proach was necessary when I met the children and teachers. 

The selection of situations has tended towards those which take place out-
side the preschool classes’ planned activities, those where planned activities 
turn out differently from expected or where the existing planning leaves 
some room for the unexpected. 

The process of analysis can be summarized in the following steps:  
• Narrowing down to preliminary problem areas and themes from the ob-

servations in the pre-study. 
• Collecting data concerning these themes. Mapping the generated data. 

Setting up a data collection. The main theme and the sub-themes are high-
lighted and then updated continuously through the process.  

• Going through the entire material to get an overview. Selection of situa-
tions based on the theoretical standpoint, the aim and themes of the study. 

• Transcribing and transforming the selected data. Perusal focusing on the 
entire data material. 

• Feedback to the teacher groups, stimulated recall from selected video 
observations and transcribed material. 

• Analysis of transcribed and transformed material based on the aim and the 
specific level of analysis. 
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• Meta-analysis focusing on the whole, further deepening the level of ab-
straction in relation to the theoretical framework. 

 
Empirical Findings 
Although the original idea was to follow the children and, as far as possible, 
use their horizon as a starting point it was impossible to disregard the condi-
tions of possibility in which their encounters were embedded. The study 
therefore deals with the rules, frameworks and order which regulate the pre-
school classes in relation to the possibilities and limitations they impose on 
the preschool classes as ethical spaces. When looking at the conditions of 
possibility for ethical encounters in both preschool classes, the focus was on 
the ”rules, frameworks and order” and the ”teachers’ approach”.  

 
Rules, frames and order 
The policy documents emphasize that questions concerning democracy and 
fundamental values should permeate schools. Those ideas can be difficult to 
put into practice, on a concrete level they may manifest themselves as rules 
and on an abstract level as dilemmas. Previous research in Sweden points to 
the fact that a great deal of the values education is concerned with rules.522 
The research shows that teachers’ moral input often consists of their reaction 
and action with regard to children’s transgressions. Moral practice is de-
scribed as part of everyday situations, rarely planned and mostly unre-
flected.523 

In the schools in this study, the wordings of the policy documents on the 
municipal level and the local level, respectively, are often very different. The 
formulation of rules and the way they are negotiated varies. It is difficult to 
determine what impact the documents of the S-school, focusing on knowl-
edge and the individual, and the documents of the N-school, focusing on 
pluralism and democracy, have on the potential ethical space of the pre-
school classes when so many factors play a role. What is clear is that the 
preschools show very different ways of letting ethics permeate the practice. 
The explicit strategy of rules of the S-school sets in motion a clear verbal 
process concerning rules and order, whereas the N-school’s more implicit 
strategy of structured chaos looks fragmented and non-verbal.  

The negotiation which begins between children and teachers in the pre-
school class of the S-school concerning “why you should do as you should“ 
shows a process where the discussion of ethical principles versus ethical 
practice suddenly becomes evident. Why are there rules? Why should you 
follow them? What happens when you follow them and when your break 
them? Who decides what constitutes doing as you should? Many fundamen-
tal questions ask themselves, as well as questions of a relational nature: Why 
should you have to wait for those who do not do as they should? Can every-
body choose to do as he/she should? The negotiation which has begun does 
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not end with the questions being answered or with everybody doing as they 
should. As one of the teachers put it during a stimulated recall, the issue is 
”why you should do as you should” rather than ”doing as you should”. It is a 
process where openness, listening and respect for differences and singularity 
has just begun. As the discussion of ”why you should do as you should” is 
kept alive, what might otherwise have become a hardened principle is con-
stantly negotiated. 

From the ”structured chaos”, which repeatedly occurs in the preschool 
class in the N-school, a new approach to the prevailing order and its princi-
ples emerges. Here the verbal dialogue is less important than physical mo-
tion, transformation and simultaneity. What conditions for ethics are offered 
in what first looks like chaotic situations? What happens in the space where 
24 individuals move in their own orbits while at the same time taking the 
others into consideration? These momentary encounters with their openness 
to change, body language, gestures and glances may open some space for 
“saying” and “proximity”. Could these encounters contain contradictions and 
ambivalence without disintegrating into conflict and chaos? In these brief 
moments of here-and-now there was space for that which could not be 
planned in advance. 

 
The teachers’ approach 
A teacher’s approach can take many expressions, either verbal or bodily. An 
approach based on listening requires a presence which in the selected situa-
tions of the study manifests itself in different forms of “morality play” and 
physical listening.524 In an approach and pedagogy of listening there are 
connections to Levinas’ ethical thinking: a welcoming attitude and openness 
to the otherness of the Other; a listening which does not only take place on a 
cognitive level, but also includes all senses and emotions; a listening which 
takes into account the unspoken and the unheard.525 

The situations which form the basis of the analyses in combination with 
the teachers’ commentaries in the stimulated recalls, show that there can be 
an openness and a listening parallel with a continuous discussion concerning 
the teachers’ approach. For a teacher to enter an ongoing negotiation be-
tween children with a listening approach might be a risky task as the out-
come is far from certain. To revisit pedagogical documentation retrospec-
tively can reveal aspects such as power, dependence and status which are not 
visible in the ongoing negotiation. A listening approach does not offer a 
fixed solution or even a pedagogical model – instead it represents an ap-
proach to the here-and-now with the possibility of further reflection. 

The situations where the approach of the teachers has been highlighted 
demonstrate that my problem area “Conditions that enable children’s ethical 
encounters related to the teachers’ approach” is complex. However, it can 
also be very simple – an approach can begin with two empty hands:  
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[…] this [to stand empty-handed] is precisely one of the key insights we can 
learn from Levinas. It indicates that a concern for the uniqueness of children, 
of students, and of other “newcomers” requires that we give up, or at least 
hold back, all “the tricks of the trade”, all the wisdom of the world, all na-
tional curricula, and educational strategies, all recipes for “what works”, in 
order to be able to approach newcomers without agenda or preconception, but 
in a way which we can ask them what they are bringing to the world (Biesta, 
2008, 208). 

 

Children’s encounters 
The aim to explore how children create and embody ethics in the everyday 
life of the preschool classes does not involve establishing whether their en-
counters are ethical or not. Only those involved in the encounter can deter-
mine whether there is an ethical dimension to it.  

 
The children’s encounters in play 
Children’s encounters in play are not comparable to what is generally re-
ferred to as “encounters” since they are encounters within the context of 
play. Meeting in play requires presence, openness and a readiness to interact 
with the other participants. Although encounters in play and the ethical en-
counter have several aspects in common this does not mean that all encoun-
ters in play automatically are ethical. Play doesn’t have a rational attitude to 
the world, play develops from an event where meaning does not occur until 
we expose ourselves in the play, the play overwhelms us.526 The play opens 
up for improvisation, innovation, and also for deconstruction.527 It might 
contain tensions and contradictions, and challenge norms and boundaries: 
relational boundaries, physical/bodily boundaries, territorial boundaries, and 
the boundary between human beings and animals. 

When scrutinizing the children’s encounters in different types of play: 
play with dolls, playing dogs and cats, playing with sticks, in plays with 
synchronized movements, the verbal, as well as the physical part of the ne-
gotiations become visible. Inviting and welcoming participants are prerequi-
sites for play to begin. This occurs on a subtle level, sometimes only through 
posture or by a glance. At the same time openness and responsibility for the 
other’s otherness are also important prerequisites for the play to open up. 
The ability to balance relationships in the game seems crucial for the pro-
gress of play as is clearly evident in the children’s different play activities in 
the study.  

The movement of the play can spread or reproduce itself, sometimes 
through music, but often through the rhythm of the play as when two boys 
are playing with synchronized movements. Sequences where the action of 
play seems to flow, where the individual body becomes a part of a joint 
movement, occur. The children may achieve agency in the play and some-
times they challenge the teachers or the rules of the play. In the physical 



 192

process even an emancipatory potential for transformation and change can 
take place – the body does not need to remain compliant or docile.  

That the ethics of the encounter is based in pre-consciousness, rather than 
in cognitive consciousness, provides another approach to the exploration of 
the physical aspect of play. Fencing games, with two boys fencing in slow 
motion, can be seen as a testing of what a body together with another body 
can achieve. Play activities where there is a risk that someone gets hurt re-
quires recurrent negotiations and a surrounding structure which is constantly 
updated. So is the case in games with sticks, where the sticks are associated 
with weapons and the risk of injury to others. 

By scrutinizing the children's encounters in physical play I have tried to 
explore the connections and tensions between play and ethics. At times the 
play gives the ethics possibilities through the dialogue, verbal or physical, 
which runs through the play. Sometimes the play provides space for rela-
tional ethics and the "saying" might be surmised. Simultaneously the ethical 
space that suddenly occurs gives opportunities for the game to develop fur-
ther. Here unpredictable encounters provide space for otherness and differ-
ence which can also be seen as central conditions for play. 

 
The children’s encounters with the Nature 
Issues concerning nature and environment are, as the fundamental values, 
distinctly formulated in policy documents, which makes it interesting to 
examine how these areas are realized at preschool and school. The research 
area “children-nature/environment-ethics” is a relatively unexplored area, 
where the research questions often are knowledge-related and centred on 
learning, knowledge formation and the understanding of facts. An extension 
including sustainable development, however, widens the area and the ethical 
dimension is given more space.  

With the ethical encounter in focus the children’s encounters and dialogue 
with the nature are highlighted and it is evident that these issues are embed-
ded in children’s lives, both in micro meetings with few children and in 
longer processes where the majority of the children and teachers are in-
volved. In the study the nature is mainly represented by the children’s en-
counters with animals. This does not mean that nature itself is limited to 
nature or animals nor that issues related to environmental and/or sustainable 
development would only be concerned with issues of nature. 

The children encounter the animals, visible or invisible, living or dead, 
here and now. The encounter is often intense, an intensity which can be 
shared among several children, and be further intensified. The intensity and 
commitment can become dormant and re-emerge at a later occasion. When 
the children are talking about the animals they use their own relational ex-
perience with family, home, school and society as a framework. They talk 
about the animals’ relationships and their names, their basic needs, what the 



 193 

animals eat and how they should live. They also mention more existential 
questions about life, birth and death.  

Which analytical point of departure is the most productive when the prob-
lem area focuses the ethical perspective of the children’s encounter with 
nature/animals? In previous research about young children and na-
ture/environment the children’s statements are often interpreted as anthro-
pomorphic statements as they relate to their own experiences, to their family, 
kinships and friendships. When the area is extended with an ethical perspec-
tive and the concept of sustainable development, the issues of ethics and 
morals become central. Perhaps this extension can shed some light on the 
children's statements and actions from a new angle where the anthropocen-
tric view is not the one and only. The relationships and approaches to other 
people, now living and future generations, as well as to other living creatures 
make issues about responsibility, power and dependence visible. 

An analysis of children’s encounters with the animals from a sub-
ject/object perspective shows that children themselves do not assume such a 
dichotomous division. But a question that arises is whether a subject/object 
thinking is possible at all in relation to Levinas’ idea of the ethics of an en-
counter, where the encounter occurs face-to-face between human beings and 
not between humans and non-humans.528 By reversing the dichotomy be-
tween the subject–object a relational starting point for the analysis can be 
selected. Issues concerning animals and nature can then be extended and the 
children’s statements and actions can be further analyzed from a relational 
and ethical perspective. 

 
Concluding part 
In the concluding part of the thesis the ethical possibility conditions are re-
lated to the children’s encounters in play and their encounters with nature. 
Boundaries and the establishing of boundaries become more prominent: 
boundaries about "“what’s what”, the boundary between violence – nonvio-
lence, physical boundaries and the boundaries in the encounter between hu-
man being – animal. In the negotiation about rules and the current order, in 
the longer negotiation about "why should you do as you should" and in the 
more fragmented sequences of "structured chaos", a communication about 
"what’s what” becomes visible. Children and teachers communicate about 
the current order on a verbal and non-verbal level. The function of the rules 
shift from regulating children's behaviour without discussion, to providing 
opportunities to communicate about the establishment of boundaries regard-
ing individual – group as well as the boundary of one’s own body versus the 
boundaries of other bodies. 

During the everyday activities, as in children’s play activities and in the 
daily circle times, the boundary between violence and nonviolence is negoti-
ated. The boundary is formulated as a non-tolerance of violence and through 
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both verbal and non-verbal negotiation the boundary is guarded. The ethical 
space as well as play is based on nonviolent forms of relationality. 

When the children in their micro meetings and in longer processes meet 
animals the relational aspect of their encounters becomes clear. An interest-
ing way to approach issues concerning nature/environment/sustainable de-
velopment is revealed and opens up for "learning as a relational field".  

At last the issue of preschool and school as potential ethical spaces is 
highlighted from the concept of "time" and "space" and linked to didactic 
openings in particular. Without applying Levinas’ concepts directly to the 
everyday practice the findings are related to the tension between the con-
cepts "the saying" – "the said" and the ethical becoming.529 
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Noter 

                               
1 Etik och moral används ofta som synonymer och begreppen har i grunden likande 
innebörd: etik (grek. etikos) betyder sedvänja, skick och bruk och moral (lat. mora-
les) betyder ungefär ”det som rör sederna”. I dagligt tal är det dock vanligt att be-
greppen ges olika innebörder där moral ofta associeras till praktiska handlingar och 
etik till principer och ett teoretiskt tänkande kring hur vi lever och ska leva vårt liv. 
En sådan distinktion mellan etik och moral är dock inte möjlig att göra från min 
utgångspunkt då de handlingar en människa utför inte kan skiljas från dennes etik. 
Handlingarna är således en del av etiken - etikens tillämpning. 
2 Alteritetsetik refererar till en alteritet som bygger på ett möte med den Andres 
annanhet, där den Andre är ”det som jag inte är.” Sharon Todd. Att lära av den And-
re. Levinas, psykoananlys och etiska möjligheter i undervisning och utbildning. 
Lund: Studentlitteratur, 2008a, 17.   
3 Gunilla Dahlberg & Peter Moss. Ethics and Politics in Early Childhood Education. 
London, New York: RoutledgeFalmer, 2005, 81. 
4 Gert Biesta. Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. 
Lund: Studentlitteratur, 2006, 56. 
5 Wrestling är en form av fribrottning där så gott som alla grepp och medel är tillåt-
na. 
6 Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren. Utbildningsreformer och politisk styrning. 
Stockholm: HLS förlag, 2000, 171-172. Se även Joakim Lindgren. Värdegrund i 
skola och forskning. Umeå: Värdegrundscentrum, Umeå Universitet, 2003, samt 
Katarina Norberg. The School as a Moral Arena: Constitutive Values and Delibera-
tion in Swedish Curriculum Practice. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå uni-
versitet, 2004. 
7 Biesta, 2006, 54. 
8 Biesta. 2006, 55. Eirick Prairat. “Thinking Educational with Levinas and Jonas. In 
D. Egéa-Kuehne (Ed.) Levinas and Education. At the Intersection of Faith and Rea-
son, pp. 155-169. New York & London: Routledge, 2008. Prairat beskriver utifrån 
Levinas begrepp välkomnandet och gästfriheten relationen till den andre som spatial 
och kopplar den till en vision om en välkomnande skola: ”It is a spatialized relation 
to the Other. A hospitable school is a school that knows how to make a place for 
everyone so that no one may feel alien in its bosom” (ibid:166).  
9 Immanuel Kant. Kritik av praktiska förnuftet. Lund: Argos, 1788/2001. Immanuel 
Kant. Om pedagogik. Göteborg: Daidalos, 1803/2008. Kant formulerade följande 
forskningsfrågor. ”Vad kan jag veta?”, ”Vad bör jag göra?”, ”Vad vågar jag hoppas 
på?” som utmynnar i den övergripande frågan: ”Vad är människan?” (Arsenij Guly-
ga. Immanuel Kant. Göteborg: Daidalos, 1977/1988, 248). 
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10 Immanuel Kant. ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” I B. Östling (red.). Vad är 
upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren. Stehag: Sympo-
sion, 1784/1992. 1784/1992, 27 (kursivering i originaltext). 
11 Kant, 1784/1992, 1788/2001.  
12 Kant, 1803/2008. Kant ger moralen en framskjuten plats i sitt filosofiska sökande. 
Han inleder avslutningen i sin bok ”Kritik av det praktiska förnuftet”: ”Två ting 
fyller sinnet med ständigt ny och ökande beundran och vördnad ju oftare och mer 
ihärdigt tanken ägnar sig åt dem: den stjärnbeströdda himlen över mig och sedela-
gen inom mig” (Kant, 1788/2001, 210, kursivering i orginaltext). 
13 Kant, 1803/2008, 13. 
14 Immanuel Kant. Grundläggning av sedernas metafysik. Göteborg: Daidalos, 
1785/1997. Kant, 1788/2001. 
15 Kants kategoriska imperativ lyder: ”Handla endast efter den maxim genom vilken 
du tillika kan vilja att den blir en allmän lag” (Kant, 1785/1997, 46). Det vidhängan-
de praktiska imperativet lyder: ”Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i 
såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel utan alltid tillika som ett 
ändamål” (ibid:55). Målet för den moraliska fostran är att människan följer dessa 
maximer och träder ur sin ”självförvållade omyndighet”.  
16 Tony Davies. Humanism. London: Routledge, 1997, 130-131. Humanismens 
rötter letar sig tillbaka till det antika Grekland, till romantiken, till renässansen och 
sedan vidare in i olika ismer, som liberalism och socialism. 
17 Ibid:19-20. 
18 Biesta, 2006, 17. 
19 En humanism med bilden av människan som essentiell kom efterhand att bli kriti-
serad (bl.a. utifrån den språkliga vändningen). En av dessa kritiker är Levinas (Bies-
ta, 2006, 45; Emmanuel Levinas. Den Annens humanism. Oslo: Aschehoug & Co, 
1972/1996.) 
20 Biesta, 2006, 16.  Levinas fördömer humanismen då han menar att den inte är 
tillräckligt human: ”Humanism has to be denounced only because it is not sufficient-
ly human.” (Emmanuel Levinas. Otherwise than Being, or Beyond Essence. Pitts-
burgh: Duquesne University Press, 1974/1998, 128). 
21 Lawrence Kohlberg. “Kohlberg’s Original Study of Moral Development.”  In B. 
Puka (Ed). Moral Development. A Compendium. Volume 3. New York & London: 
Garland Publishing, Inc., 1958/1994. 
22 Carol Gilligan. Med en annan röst. Stockholm: Prisma, 1982. Carol Gilligan & 
John Murphy. “Moral Development Late Adolescence and Adulthood: A Critique 
and reconstruction of Kohlberg’s Theory.” In B. Puka, (Ed.). Moral Development. A 
Compendium. Vol. 4. The Great Justice Debate. Kohlberg Criticism, pp. 75-103. 
New York & London: Garland Publishing, Inc., 1994. Carol Gilligan. & Grant Wig-
gins. “The Origins of Morality in Early Childhood Relationships.” In C. Gilligan, J. 
Ward & J. Mc Lean Taylor (Eds.). Mapping the Moral Domain: A contribution of 
Women’s Thinking to Psychological Theory and Education, pp. 111-138. Cam-
bridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1988.  
23 Jean Piaget. The Moral Judgment of Child. New York; Press Paperbacks, 
1932/1997, 398. Det är viktigt att hålla i minnet att Piagets moralstudie bygger på ett 
relativt begränsat urval ur en homogen grupp av barn och inte handlar om barn i 
social samvaro eller i institutionell miljö vilket i sig kan påverka resultaten i Piagets 
studie (jfr. Gunilla Dahlberg. Samlek: metoder och pedagogiska program för att 
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stimulera barns sociala förmåga. En litteraturstudie. Stockholm: Pedagogiska insti-
tutionen, Lärarhögskolan i Stockholm, 1973). 
24 Piagets frågor var direkt knutna till det pågående kulspelet och anpassade till bar-
nens mognad: “Do you always play like that? Who has won?” (1932/1997, 37) “Can 
rules be changed? Has rules always been the same as they are today? How did rules 
begin?” (ibid:54) “Can you invent new rules? How does one know that is fair?” 
Why is it fair? And why is it not fair?” (ibid:63).  
25 Ibid:194-196. 
26 Ibid:398. 
27 Gareth Matthews. The Philosophy of Childhood. Cambridge, Massachusetts, Lon-
don: Harvard University Press, 1996, 56. 
28 Piaget, 1932/1997, 60-61.  
29 Piaget poängterar att den moraliska utvecklingen går genom samspel med andra 
människor vilket krävs för att den ensidiga respekten till den vuxne auktoriteten ska 
kunna brytas. Om individen lämnas för sig själv förblir han/hon egocentrisk. Här 
framkommer en viktig skillnad mellan Piagets och Gilligans syn på den moraliska 
utvecklingen. Där Piaget, menar att en individ som utlämnas till sig själv, utan möj-
ligheter att utvecklas genom interaktion och relationer, förblir egocentrisk (Piaget, 
1932/1997, 400) menar Gilligan, istället att individen blir  egocentrisk vid avsaknad 
av relationer och känslor för andra, vilket i förlängningen ger utrymme för anomi att 
växa fram (Gilligan & Wiggins, 1988, 136).  
30 Eva Johansson. Etik i små barns värld. Om värden och normer bland de yngsta 
barnen i förskolan. Göteborg Studies in Educational Sciencies, 141. Göteborg: Acta 
Universitatis Gothoburgensis, 1999. 227. Johansson framhåller små barns etiska 
kompetens och hävdar att barnen redan som ettåringar förhåller sig till värden som 
rättvisa och omsorg och försvarar och värdesätter sina rättigheter samtidigt som de 
värnar om andras väl (ibid:251-253). 
31 Piaget, 1932/1997, 77-78. 
32 Gilligan, 1982, 15, 22. 
33 Ibid:174. 
34 Kohlberg, 1958/1994, . 351-353, Lawrence Kohlberg. “The Claim to Moral Ade-
quacy of a Highest Stage of Moral Judgement.” In B. Puka (Ed.).  Moral Develop-
ment. A Compendium. Vol. 4. The Great Justice Debate. Kohlberg Criticism. New 
York & London: Garland Publishing, Inc, 1994, 3-4. 
35 Jesus, Gandhi, Luther King (samt Kohlberg själv!) är några av dem som nämns 
bland de fåtal personer som når det sjätte stadiet (Erica Burman. Deconstructing 
Developmental Psychology. New York: Routledge, 2008, 290). 
36 Bill Puka. “The Majesty of  Kohlberg’s Stage 6.” In Puka Bill (Ed.). Moral De-
velopment. A Compendium. Vol. 4. The Great Justice Debate. Kohlberg Criticism. 
pp. 118-160, New York & London: Garland Publishing, Inc., 1994, 118. 
37 Don Locke. “The Illusion of Stage Six.” In B. Puka (Ed) Moral Development. A 
Compendium. Vol. 4. The Great Justice Debate. Kohlberg Criticism. New York & 
London: Garland Publishing, Inc, 1994, 167. 
38 Locke, 1994, 115; Roger Straugthan. “Why Act on Kohlberg’s Moral Judgments? 
(Or How to Reach Stage 6 and Remain a Bastard?)”. In B. Puka (Ed.). Moral Devel-
opment. A Compendium. Vol. 4. The Great Justice Debate. Kohlberg Criticism. pp. 
169-178. New York & London: Garland Publishing, Inc., 1994, 153. 
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39 Edmund Sullivan. “A Study of Kohlberg’s structural Theory of Moral Develop-
ment: A Critique of Liberal Social Science Ideology.” In B. Puka (Ed.).  Moral De-
velopment. A Compendium. Vol. 4. The Great Justice Debate. Kohlberg Criticisms. 
New York & London: Garland Publishing, Inc., 1994, 59. 
40 Lawrence Kohlberg. “Moral Stages and Moralization. The Cognitive-Develop-
mental Approach.” In T. Likona (Ed.). Moral Development and Behaviour. Theory, 
Research and Social Issues, pp. 31-53. New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1976, 32. 
41 Gilligan, 1982, 23-24. 
42 Gilligan, 1982; Gilligan & Wiggins, 1988. 
43 Gilligan, 1982, 174-175. 
44 På engelska “In a Different Voice” (Gilligan, 1982), översatt till svenska  ”Med 
kvinnors röst” (Gilligan, 1982).  
45 Ibid:169. 
46 Ibid:166. 
47 Ibid:169. 
48 Puka 1994, 125 ff. 
49 Joan Tronto. Moral Boundaries: A Political Argument for the Ethics of Care. 
London: Routledge, 1993, 82. 
50 Susan Hekman. Moral Voices, Moral Selves: Carol Gilligan and Feminist Moral 
Theory. Cambridge: Polity Press, 1995, 10.  
51 Piaget, 1932/1997, 315ff. Bidragande orsaker till att Piagets moraltänkande är så 
förknippat med stadier kan vara att de kopplats till Piagets stadieteorier kring barns 
kognitiva utveckling samt att Kohlberg i sin tur grundar sin stadieteori på Piagets 
moralteori.  
52 Gunnel Colnerud & Robert Thornberg. Värdepedagogik i internationell belysning. 
Stockholm: Skolverket, 2003, 28. Just community-ansatsen under 70- och 80-talet 
leddes av Kohlberg m.fl. och inbegrep tre försöksskolor. Ansatsens syfte var i första 
hand att ge studenter lämpliga förutsättningar för reflektioner kring värdefrågor med 
betoning på möjligheter till demokratiskt inflytande. Idén var att skolornas organisa-
tion, struktur och pedagogiska praktik skulle främja gemenskap och rättvisa genom 
att ge elever och personal möjligheter att diskutera moraliska frågor och dilemman 
som uppkom i skolornas vardagsliv under regelbundna stormöten. Resultaten påvi-
sade just community-programmets positiva effekter både vad gäller utvecklingen av 
elevernas moral och det moraliska klimatet i skolan (ibid:62). Även om Kohlbergs 
stadieteori fungerade som en impuls vid inledningen fick den inte någon framträ-
dande roll i den fortsatta framväxten av just community-ansatsen. Ändå är Kohl-
bergs konfrontation mellan den egna stadieteorin med dess konstruerade dilemman 
och den komplexa skolverkligheten intressant; Kohlberg dekonstruerar i princip ”sitt 
individinriktade mätprojekt till ett kollektivt demokratiskt projekt” (ibid:208).  
53 Hekman, 1995, 32-33. 
54 I förlängningen uppstår även frågor vad som inräknas i mänsklig intelligens, vad 
en intellektuell utveckling innebär samt vilka värden dessa antagen grundar sig på. 
Skulle det vara möjligt att definiera mänsklig intelligens och kognitiv utveckling på 
annat sätt? 
55 Nel Noddings. The Challenge of Care in Schools. An Alternative to Education. 
New York & London: Teacher’s College Press, Columbia University, 2005, 126ff. 
56 Ibid:138. 
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57 Gilligan, 1982; Nel Noddings. Educating Moral People. A Caring Alternative to 
Character Education. New York & London: Teacher’s College Press, Columbia 
University, 2002; Noddings, 2005; Selma Sevenhuijsen. Citizenship and the Ethics 
of Care: Feminist Considerations of Justice, Morality and Politics. London: 
Routledge, 1998; Tronto, 1993. 
58 Tronto, 1993, 125-127. 
59 Sevenhuijsen, 1998:59. 
60 Tronto, 1993, 127-137. “Attentiveness, responsibilty, competence and responsive-
ness” Trontos engelska benämning av de fyra elementen/begreppen. 
61 Ibid:133-136. 
62 Noddings, 2002, 15-21, 2005, 22. 
63 Noddings, 2002, 17.    
64 Sevenhuijsen, 1998, 55-56, 59. 
65 Tronto, 1993, 161. 
66 Jfr Anna-Lena Englund; Tomas Englund; Ingemar Engström & Karin Engström. 
”Värdegrunden reducerad till metod.” Pedagogiska magasinet, Vol. 4, 18-21, 2009. 
I sin kritk av skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket. På tal om mobbning – och 
det som görs. Stockholm: Skolverket, 2009b) befarar Englund et al, utan att förmin-
ska mobbning som problem, att värdegrunden tenderar att reduceras till en fråga om 
metod. 
67 Colnerud framhåller vikten av att utröna skillnader och likheter mellan de olika 
pedagogiska yttringar som omfattas av begreppet ”värdegrund”: ”Värdegrunden 
riskerar att bli ett urholkat begrepp, om det utan distinktioner samlar alla sociala, 
religiösa och moraliska frågor som skolan har, eller anses ha, problem med. Man 
kan bland annat luras att tro att olika värdepedagogiska insatser kan ersätta varandra, 
som om exempelvis ett projekt mot mobbing automatiskt skulle utveckla demokra-
tiska värden. Lika illa är det när forskning kring olika värdepedagogiska frågor och 
därtill utifrån olika teoretiska eller empiriska ansatser behandlas under beteckningen 
värdegrundsforskning som om de hade samma forskningsintresse och forskningsob-
jekt” (Gunnel Colnerud. ” Värdegrund som pedagogisk praktik och forsknings-
diskurs.” Pedagogisk forskning, Vol. 2, s. 81-98, 2004, 85). 
68 Ett värdegrundsprojekt och ett värdegrundsår introducerades under våren 1999 av 
dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson med syftet att stimulera det lokala 
skolarbetet med att ”omsätta värdegrunden i praktisk handling” Intentionen var att 
utifrån en helhetssyn på värdegrunden ge värdefrågorna möjlighet att genomsyra 
skolans hela verksamheten, istället för att koncentreras till ett specifikt ämne, samt 
att ge de som arbetade inom förskola och skola verktyg för reflektion och handling 
inom området (Gunilla Zackari & Fredrik Modigh. Värdegrundsboken: om samtal 
för demokrati i skolan. Stockholm: Värdegrundsprojektet, Utbildningsdepartemen-
tet, Regeringskansliet, 2002, 11). 
69 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 94. Stockholm: Skolverket, 2006, 3; Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stock-
holm: Skolverket, 2006, 3. 
70 Lpo 94, 1994/2006, 3. Formuleringen kan ses som en politisk kompromiss i spän-
ningen mellan skolan som icke-konfessionell och skolan som vilande på en kristen 
etisk grund. Formuleringen finns inte med i Lpfö 98 (Christer Hedin & Pirjo Lah-
denperä.. Värdegrund och samhällsutveckling. Stockholm: HLS förlag, 2007, 17-
19).  
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71 Lpfö 98, 2006, 3. 
72 Ibid:3. Skolverkets fördjupade studie kring värdegrunden visade på en tendens att 
värdegrundsfrågorna utgick från ett vuxenperspektiv och en ökad delaktighet från 
elevernas sida efterfrågades (Skolverket. En fördjupad studie om värdegrunden – om 
möten relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande 
värdena. Stockholm: Skolverket, 2000, 45). 
73 Begreppet värdepedagogik (jfr engelskans moral/value/values education) lansera-
des på svenska av Colnerud & Thornberg (2003, 18). Begreppet refererar till peda-
gogiska program, inventioner, undervisningsmetoder och förhållningssätt, men in-
begriper även de pedagogiska aktiviteterna och processerna (avsiktliga/oavsiktliga, 
medvetna/omedvetna) samt det lärande som är relevant i sammanhanget. 
74 Ibid:207. 
75 Ibid:210. Colnerud och Thornberg sammanfattar sina insikter från forskningsöver-
sikten i ett antal bärande begrepp för lärares värdepedagogik: uthållighet, tilltro, 
sociala erfarenheter, handledning, förebild, moraliskt fokus (ibid:216). 
76 I en sammanställning av planerade, pågående och avslutade projekt inom värde-
grundsforskningen (antalet projekt var 68 varav en tredjedel med direkt koppling till 
skolans område) utgjorde kunskapsområdet ”etik och moral” 19 % av forskningspro-
jekten (Lindgren, 2003, 27). 
77 Ett exempel på en kvantitativ studie är Gustafssons avhandlingsstudie från 2000 
där en konstruktion av ett mätinstrument för individens moraliska/sociala utveckling 
utvecklas. Utifrån Kohlbergs stadieteori prövas sambandet mellan faktorerna kön, 
intellektuell förmåga, självförtroende, skolmiljö och individens moraliska/sociala 
utveckling (Lars Gustafsson. Ungdomars moralutveckling: en enkätstudie. Karlstad: 
Karlstad universitet, 2000) Torstenson-Ed lyfter dock i sin sammanställning av 
forskning kring barns och ungas värderingar och syn på livet kopplat till skolans 
värdegrundsfrågor och samhällets förändring fram att idén om moral som en stegvis 
utveckling riskerar att bli missvisande då redan små barn är kapabla till frågor och 
handlingar av etisk art och vuxna människor kämpar med sina moraliska tillkorta-
kommanden genom hela livet (Tullie Torstenson-Ed. Ungas livstolkning och skolans 
värdegrund. Skolverket, Forskning i fokus nr 14. Stockholm: Fritzes, 2003, 120). 
Torstenson-Ed framhåller att förskolan och skolan som moralisk miljö bör ses över 
och om det finns en dold läroplan, med implicit regelverk och tvång, behöver den 
synliggöras (ibid:125). 
78 Sven Hartman & Klas Roth (red.). Gemensamma värden?: rapport från symposi-
um 8-9 maj 2003. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 2004.  
79 Jag har gått igenom svenska avhandlingar inom värdegrundsområdet från 1994 till 
och med 2009. I och med läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98 formulerades förskolans 
och skolans uppdrag i förhållande till värdegrunden och begreppet ”värdegrund” 
fokuserades i såväl debatt som i forskning fr.o.m. nittiotalets mitt. Därav det valda 
tidsspannet, 1994 – 2009. 
80 Karin Permer & Lars Göran Permer. Klassrummets moraliska ordning: iscensätt-
ningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet. 
Malmö: Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 
2002. Studien innefattar elever och lärare från sex klassrum, representerade år 5 till 
år 2 på gymnasiet. 
81  Ibid: 287-290. 
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82 Åsa Bartholdsson. Med facit i hand. Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning 
i två svenska skolor. Stockholm: Stockholms universitet, 2007. Den etnografiska 
studien innefattar en förskoleklass och en klass år 5 under ett läsår. 
83 Ibid:199. 
84 Ibid:177. 
85 Norberg, 2004. Studien innefattar deltagande observation i sex skolklasser och 
fyra förskoleklasser under 30 timmar samt en aktionforskningsdel med pedagoger. 
86 Ibid:19-20. 
87 Ibid:22. Deliberativa samtal, grundade i Dewys och Habermas demokratiideal, 
förespråkas ofta i värdegrundsrelaterade texter som ett meningsskapande sätt att 
kommunicera demokrati och värden genom kvalificerade, strukturerade samtal ut-
ifrån vissa kriterier (Tomas Englund. Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ de-
mokrati – en fråga om att utveckla deliberativa förhållningssätt. I R. Premfors & K. 
Roth (red.). Deliberativ demokrati. Lund: Studentltteratur, 2004, 62f).  
88 Michael Tholander. ”Moralisk fostran mellan elever. Ett samtalsanalytiskt per-
spektiv.” Pedagogisk forskning, nr. 2, s. 99-123, 2005, 115-116; Se även Pia Nykä-
nen. Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt 
samhälle. Göteborg: Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet, 2008, 89-91. 
89 Michael Tholander. Doing Morality in School. Teasing, Gossiping and Subtea-
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102, 2009. 
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även inom andra typer av samhällsvetenskaplig forskning, exempelvis inom socio-
logi och pedagogik. 
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251 Amanda Coffey. “Ethnography and Self, Reflections and Reflectations.” In T. 
May (Ed.) Qualitative Research in Action, pp. 313-331. London: Sage Publications, 
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259 De tidigare spåren ”konflikter”, ”genus” och ”kroppen” har inordnats under de 
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269 Att som forskare så enväldigt hålla i kameran är inte någon självklarhet vid vi-
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282 David Morgan. Focus groups as qualitative research. Newbury Park, California: 
Sage Publications, 1988, 53; Wibeck, 2000, 45. 
283 Ibid:26.  
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fördjupande analys utan att drunkna i ett myller av detaljer är en fråga som bara kan 
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315 Ibid:15. 
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mulated recall med barnen i denna studie. Eftersom syftet var att utforska hur barn 
skapade och förkroppsligade etik hade återkopplingar kring barnens möten krockat 
med min utgångspunkt i Levinas ”etiska möte”. Då det etiska mötet med den Andre 
ses som förmedvetet fann jag det svårt och förfelat att det att föra upp det till en 
reflektiv nivå tillsammans med barnen. Jag anser dock att forskningsetiska övervä-
gande är minst lika viktiga att göra när barn är informanter. Jfr Morrow, Virginia. 
”Ethical Issues in Collaborative Research with Children.” In A. Farrell (Ed.). Ethical 
Research with Children, pp. 150-165 Maidenhead, Berkshire: Open University 
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till ett forskningsfält diskuteras, där tillgången förutsätter tillit. Tillit kräver visad 
respekt för informanternas gränser och gränsdragningar.  
321 Walsh, 2007, 47. 
322 Biesta, 2008, 206. 
323 Begreppet möjlighetsvillkor rymmer spänningen mellan de möjligheter som 
villkoren ger. Se Lenz Taguchi & Åberg, 2005, 47: ”[…] det vi brukar kalla de möj-
lighetsvillkor som en förskolepraktik innebär, dvs. det som förväntas av ett barn i en 
förskolemiljö som är uppbygd och tingsligt och tidsmässigt organiserad som den är.” 
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kumentet Lpo 94. Införandet av förskoleklassen, med intentionen att förskolepeda-
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ningsöversikt. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet, 2003. 
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lärmiljö. Lund: Studentlitteratur, 2007, 49ff; Öhman, 2003, 67. 
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tur, 2002. Gustav Helldén. “Exploring Understandings and Responses to Science: A 
Program of Longitudinal Studies.” Research in Science Education. Vol. 35:99-199, 
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En föreställning att en gud, demon eller annat icke-mänskligt väsen är människolik-
nande till kropp eller själ, eller att djurens beteenden styrs av människoliknande 
motiv. Antropomorfism förknippas ofta med en hierarkisk, människocentrerad syn 
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menar behöver diskuteras vidare (Elm, 2008, 98-99). Thulin framhåller att barn inte 
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dock främst pedagogerna som använder det antropomorfiska uttryckssättet som ett 
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119-121). 
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innehållet riskerar att skymmas till förmån för ett samtal om djur med mänskliga 
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060602). 
465 Dahlberg & Theorell, under tryckning. 
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barnens erfarenheter integrerade i ett fortsatt lärande för hållbar utveckling” (Skol-
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antropocentrisk syn som han delar med många andra filosofer före honom.  
471 Jfr Johansson & Johansson (2003, 255) där frågan om ett konsensusideal diskute-
ras i förhållande till konfliktlösning. Vad händer när enighet = gott och oenighet = 
ont? Om idealet med konsensus i första hand är enighet riskerar möjligheterna att 
träna förmågan till reflektion och oliktänkande att reduceras. 
472 Todd tar upp det riskfyllda med att utgå från Levinas i ett utbildningsorienterat 
projekt. Då Levinas (1982/1990, 105) tydligt utryckt att han inte avsett att skriva 
fram en ny etik i form av etiska riktlinjer eller principer då detta hade motsagt själva 
grundtanken kring det etiska mötet blir utgångspunkten varken fast eller självklar. 
”His starting point for finding the meaning in ethics does not lie in definitions of 
what a subject ought to do, but how a subject becomes an expression of an ethical 
relation” (Todd, 2008b, 170). Att applicera Levinas begrepp direkt på undervisning-
ens praktik är således ett vanskligt företag, men Todd driver frågan om hur Levinas 
tankar ändå kan belysa etiska frågor inom utbildningsområdet vidare: ”My point is 
that since practical ends cannot be deduced from Levinas’s writings, educational 
theorists are compelled to consider how Levinas’s rendering of ethics in pedagogical 
terms signifies something beyond what we can put into practice” (ibid:171). 
473 Lindensjö & Lundgren, 2000, 171-172 Dahlberg & Åsén, 1991, 48. 
474 Levinas, 1982/1990, 73, 1996, 5-8. 
475 Levinas, 1982/1990, 100-101, Todd, 2008a, 51. 
476Fenomenologen Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) har skrivit fram kroppens 
filosofi och hur medvetandet tar form genom kroppen. I sin avhandling ”Kroppens 
fenomenologi” lyfter han fram kroppen som en helhet som genom att leva, genom 
sitt sätt att vara-till-världen, står i kontakt med andra kroppar. ”Kroppen är varat-till-
världens förmedlare – att ha en kropp innebär för en levande varelse att ansluta sig 
till en bestämd omvärld, att smälta samman med vissa förehavanden och oavbrutet 
engagera sig i dem” (Merleau-Ponty, 1945/1997, 32). Utgångspunkten för Merleau-
Pontys filosofi kring ”den levda kroppen” bör betraktas mot bakgrund av den 
tudelning mellan kropp - själ, subjekt - objekt som den västerländska filosofin och 
det vetenskapliga tänkandet brottats med sedan Descartes (Jan Bengtsson. Samman-
flätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. Göteborg: Daidalos, 2001, 
76). Merleau-Pontys  kroppsliga fenomenologi utmanar det västerländska tänkandets 
grundvalar genom att överskrida den dominerande dikotomin kropp-själ. 
477 Jfr. Johansson, 1999, 30. 
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478 Joldersma, 2008, 48. 
479 Levinas, 1996, 182. 
480 Se Todd, 2008a, 157. Todd beskriver en mottaglighets-rörelse eller -effekt. En 
dubbel rörelse där mottagligheten för den Andre öppnar för subjektets tillblivande 
samtidigt som det ger upphov till ett ansvar för denne. 
481 Levinas, 1974/1998, 75.  
482 Merleau-Ponty, 1945/1997, 102-103. 
483 Ibid:104-105. 
484 Chritchley, 1992, 21. 
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487 John Llewelyn. The Middle Voice of Ecological Conscience. A Chiasmic Reading 
of Responsibility in the Neighbourhood of Levinas, Heidegger and Others. London: 
Macmillan, 1991. Ett av undantagen är en essä där Levinas berättar om hunden 
Bobby, i det tyska arbetslägret för judiska fångar under andra världskriget, som 
under några veckor förgyllde det hårda livet för Levinas och hans medfångar med 
sitt välkomnande svansvift och sitt skällande. Se Llewelyn, 1991, 51-52 (ursprungli-
gen i Levinas Difficile Liberté. Paris: Albin Michel, 1963/1976). 
488 Llewelyn, 1991, 64, intervjun är ursprungligen publicerad i The Paradox of Mo-
rality: an Interview with Emanuel Levinas. In Robert Bernasconi & David Wood. 
The Provocation of Levinas: Rethinking the Other. London: Routledge, 1988, 172. 
489 Jean Piaget. The Child’s Conception of the World. Totowa: Rowman & Littlefi-
eld, 1929/1989, 250-251, beskriver en utvecklingsprocess i fyra stadier, från ani-
mism mot realism. Under det första stadiet existerar ingen åtskillnad mellan självet 
och tingen, allt hör ihop. Under det andra stadiet skiljs självet från tingen, men sub-
jektiva aspekter är fortfarande kopplade till tingen (objekten) och ett animistiskt och 
magiskt tänkande existerar komplementärt. I denna fas menar Piaget att barnet kan 
tro att det kan styra solens/månens gång (magiskt tänkande) eller att solen/månen 
följer barnet (animism). I det tredje stadiet skiljer barnet mellan självet och tingen, 
det magiska tänkandet har upphört, men animismen lever vidare men i annan form. 
Vid det fjärde stadiet menar Piaget att barnet begränsar medvetandet till levande 
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492  Llewelyn, 1991, 65. 
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494 Dock är alla svenska groddjur sedan den 1 januari 2000 fridlysta vilket innebär 
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495 Biesta, 2006, 55, kursivering i orginaltext. 
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497 Jfr ”lyssnandets tid” i Rinaldi, 2006, 65; Todd, 2008a, 191. 
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499 Elisabeth Nordin-Hultman. Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 
Stockholm: Liber, 2004, 101: ”Regleringarna av tid och rum i de svenska förskolor-
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507 Biesta 2008, 207-209. Jfr. Levinas syn på hopp (Edgoose, 2008, 109). 
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509 Todd, 2008a, 186. De etiska villkoren för lyssnande knyts till förutsättningar för 
uppmärksamhet: inträde, osjälviskhet och tillit. Öppenhet handlar inte om den lyss-
nandes agerande eller färdigheter utan snarare om att förbli tillgänglig för den 
”skillnad som möjliggör en kommunikativ relation” (ibid:193-194). 
510 Jfr. Rinaldi: 2006, 67. 
511 Levinas, 1974/1998, 46. 
512 Jfr. Syftet med ”forming ethical identities” i Edminston, 2008. 
513 Jfr ”morality play” i Briggs, 1998. 
514 Levinas, 1961/2005, 51. 
515 Todd, 2008a, 25. 
516 Todd, 2008a, 200. Se även Dahlberg & Moss, 2005, 71. Pedagogens ansvar blir 
viktigt att reflektera kring utifrån Levinas ansvarsbegrepp. Todd betonar att pedago-
gerna är något utöver institutionella ombud och att en etisk hållning inte kan begrän-
sas till att följa regler och principer. Trots att den institutionella regleringen är nöd-
vändig och viktig kan således regler och principer inte ersätta det etiska ansvaret. 
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ansvarig (ibid:201).  
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