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Abstract
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Observation and documentation has been used in Sweden during all of the past century,
with many different purposes. The dominant purpose has been to determine the child’s
development in relation to paediatrics and different theories of developmental and psy-
chodynamic psychology. In the genealogical readings made in this study, these practices
are understood as disciplinary and normalising practices. In a feminist reading of the same
practices, they are understood as important tools in the constructions of a public sphere of
professionalization for women. In this construction, essentialist notions of femininity and
motherhood have been made to coincide with the liberation and needs of the Child as Na-
ture in the modern society. Today the tools are used foremost as a part of evaluation proc-
esses, but also as a means to make visible children’s competence and learning-processes,
within the new dominant constructivist framework. This study sets out to theoretically,
historically as well as practically, investigate if it is possible to understand the practice of
what we today call ‘pedagogical documentation’ as a practice which empowers children as
well as teachers in their respective as well as co-operative learning-processes.

In this project the researchers own learning-processes in relation to the research has also
been investigated. A theoretical displacement is illustrated from a modernist understan-
ding of the practices of observation and documentation, to a feminist poststructural
position. Documented practice from Åkervägens pre-school was co-operatively researched
together with three pre-school teachers. What started as a participant ethnographic study,
transformed into what is conceived as a feminist poststructural research study. In the co-
operative learning-processes the possibilities of understanding the tool of pedagogical
documentation as a practice of continuos ’resistance’, against taken for granted or
dominant meaning making and practices, was investigated. Deconstructive talks as well
as collective biography work and storyline deconstructions were used with the teachers.
Values and ethical notions of children as equal citizens, with rights to a pedagogical
practice with possibilities to investigate their surrounding world together with other
children and adults, formed the platform for this co-operative work. The study reveals the
possibilities and difficulties with pedagogical documentation as a practice of ’resistance’,
but also shows the obvious ‘emancipative’ effects for children and teachers. Conceiving
themselves as meaning-making and knowledge-producing subjects, in processes of
challenging and continuous change, had certain and important empowering effects.
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FÖRORD

Jag vill med detta förord tacka de som lyssnat, stöttat mig och deltagit i ovärderliga
samtal. De allra flesta av dessa samtal har ägt rum vid ett runt bord på avdelningen för
barnpedagogisk forskning på Lärarhögskolan i Stockholm. Detta bord är för mig ett
’rum för överskridanden’. Alla de kollegor och älskade och/eller ärade vänner, som jag
i bokstavsordning vill tacka, har mycket ofta eller någon gång suttit vid detta bord:
Anna Barsotti, Liselotte Borgnon, Gunilla Dahlberg, Bronwyn Davies, Karin Furness,
Harold Göthson, Kenneth Hultqvist, Patti Lather, Ulla Lind, Elisabeth Nordin Hult-
man, Kajsa Ohrlander, Lena Stråhle, Christina Wehner Godée och Gunnar Åsén. Ett
gigantiskt tack! Särskilda tack vill jag dock rikta till min handledare och vän Gunilla
Dahlberg – tack för ditt stöd och din tilltro till mig och mitt projekt! – samt till vännen
Kajsa Ohrlander, vars engagemang i mitt arbete och vänskap varit/är ovärderligt för
mig. Jag vill även tacka Sophie Alcock och Cath Laws för deras hjälp med den engel-
ska sammanfattningen. Mina alldeles särskilda tack vill jag rikta till förskollärarna
Susanne Hjelm, Mikaela Sundberg och Solveig Åkerström, men även Åkervägens
förskolechef Ulla Messing (som också de suttit vid det runda bordet, även om vi före-
dragit matbordet på Solveigs och Freddens sommarställe med havsutsikt), samt barn
och föräldrar på Åkervägens förskola. Mina barn, min familj och mina vänner förtjänar
även kärleksfulla tack för att ni sätter guldkant på mitt liv och alltid finns när jag
behöver er. Tack också till korrekturläsarna: Johanna Appelqvist, Liselotte Borgnon,
Ingela Elfström, Lisa Lundin Eddesten, Maria Marcola, Marianne Lenz och även
Gunilla Dahlbergs ständigt närvarande korrekturögon. Tack Anna som i en anda av
sann vänskap förde in ändringar i texten under de sista ångestfyllda timmarna natten
före ”dead-line”. Därefter var det Christina Lenz och framför allt Gull-Britt Larsson,
som tog över arbetet med manuset på ett fantastiskt sätt. Tack även HLS Förlag för
förverkligandet av avhandlingen som bok.

Jag vill även notera de musikaliska ledsagarna genom detta skrivarbete, som betytt
oerhört mycket för mig i förhållande till att nå fram till ett tillstånd av kreativitet och
lust. Michael Nymans musik till Jane Campions film The Piano och Jan Garbarek och
Hilliard Ensamblens Officium (tack Anthony som introducerade mig till de sist-
nämnda) var med från första början. Under det sista årets skrivande blev Jacquline du
Prés cello spel, särskilt i Elgars cello konsert i E-moll (tack Bernard och Kajsa för in-
troduktionen till dessa båda), samt Erykah Badus makalösa Baduizm (tack Tommie),
allt oundgängligare för mitt skrivarbete.

Tack också Madeleine Friberg för förverkligandet av min idé om bokens omslag
som en metafor för subjektets oupphörliga tillblivelse. Subjektivitetsskapandet är, som
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Bronwyn Davies poängterar, ett ständigt vävande av trådar med och mot vävens lugg.
I en läroprocess där motstånd används på ett kreativt sätt, vävs inga silkeslena,
skinande perfekta material. Istället blir det som råsidenets samtidigt skimrande men
ojämna, nästan lite obehagligt lätt stickande struktur, när man stryker över det med
fingertopparna. Klumpar av siden formeras som stenar eller strängar av ärr över den
förföriskt vackra väven. Sådant är livet – lika förföriskt vackert som fullt av stenar att
snubbla över, slå sin panna blodig mot och fullt av hemligt utspridda ärr av läkta eller
halvläkta sår. Inte heller förändringsprocesser i pedagogisk praktik vävs fram till
silkeslen tydlighet, utan förutsätter konfrontation, motstånd, förhandling och att man
ständigt behöver förflytta sig i vävens textur – omformulera sig, förskjuta, omkon-
struera. Vi ska inte tro att det handlar om att väva en väv ”som om” resultatet skulle bli
silkeslen yta, och ”som om” alla skulle uppskatta dess för givet tagna skönhet lika
mycket. Förändringsarbete konstitueras av ett ständigt förhandlande och omförhand-
lande. Vi behöver göra val att även väva oss mot fibrernas längdriktning – motluggs –
och låta klumpar och ärr av svårigheter framträda i sin ofullkomlighet. För det finns
ingen aviga och ingen räta – bara väv. Jag och du – som väv – kan inte låtsas ”som
om” något idealt, tillrättalagt, friktionsfritt och vackert finns att efterlikna eller full-
borda. För att befinna sig i livets nu – det som är i vardande – behöver vi lämna ”som-
et” och i stället fråga efter ”om-et” – det okända, omöjliga och oväntade. Det som
kommer. Det vi kan öppna för och välkomna om vi vill, men som vi ofrånkomligen
alltid ändå kommer att bli en del av, hur ogärna vi än vill. För mig, och för många av
de förskollärare, barnskötare och andra pedagoger och vänner som jag samarbetar och
lever med, handlar detta ”om” om modet och åtrån efter att stå vid avgrunden utan att
låta ångesten ta över, ta ett steg ut och glädjas i vissheten om att aldrig få något defini-
tivt svar, att aldrig nå en botten…1

Djursholm i november 2000

Hillevi Lenz Taguchi

                                                  
1 Inspiration hämtad från Jacques Derridas föreläsning i Uppsala den 29 maj, 2000; Bronwyn Davies, 2000a och
Gayatri Chakravortry Spivaks förord i Derrida, 1976.
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inledning

en allvarsam, ’farlig’ och ’frigörande’ lek
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Everything is not bad but everything is dangerous

I would like to do the genealogy of problems, of problématiques. My point
is not that everything is bad, but that everything is dangerous, which is not
exactly the same as bad. If everything is dangerous, then we always have

something to do.
(Michel Foucault)2

På ett nätverksmöte under andra året i projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld”
träffades representanter från sju förskolor tillsammans med projektgruppen och andra
för att se på dokumentation och observationer från praktiken som pedagogerna tagit
med sig.3 Förskolläraren Hasse Dahlqvist ville denna morgon berätta om ett arbete
med ett brobygge i lera som han försökt utmana två femåriga pojkar med. Han visar
oss en videoinspelning från situationen där han instruerar och interagerar med pojkar-
na medan de försöker förstå vad det är Hasse vill få dem att göra. Det är en situation
som är vuxenstyrd och kanske till och med kan förstås som ”dålig” pedagogik, för att
knyta an till rubriken och citat av Michel Foucault ovan. Hasse stoppar ofta video-
bandet, spolar tillbaka och visar igen och poängterar för oss hur det han säger till
pojkarna inverkar på deras sätt att arbeta med leran och lösa uppgiften. Flera andra i
nätverket har synpunkter på vad de tror hände när Hasse gjorde det han gjorde, och
varför barnen gjorde det de gjorde. Hasse lyssnar på synpunkterna, frågar ibland om
personen i fråga bättre kan klargöra vad hon/han menar och nickar sedan och säger:
”Det är möjligt” eller ”Så skulle man också kunna förstå det.”

Efter nätverket är Hasse glad över hur positivt det känns att ha fått syn på nya saker
– att ha blivit lite ”omskakad” – och hur hans tankar kring arbetet förskjutits eller
förändrats medan han berättat, i relation till de kommentarer och frågor han fått. Men
han är samtidigt ”omskakad” i den meningen att han är sårbar efter att ha blottat sig
själv på det här sättet inför oss andra. Detta var en situation som med Foucaults ord
skulle kunna förstås som ’farlig’.4 ’Farlig’ därför att den i sitt materialiserande av
pedagogisk praktik i dokumentationen (videofilmen), synliggjort det som annars
undflyr oss i sin immaterialitet och osynlighet. ’Farlig’ därför att Hasse senare menade
att den här situationen för alltid förändrade hans inställning till pedagogiskt arbete och
lärande, både vad gäller barnen och honom själv.

                                                  
2 Foucault, 1991, s,343.
3 Detta projekt startade officiellt 1993 med en resa till de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och
involverade sju förskolor från Hammarby, Stockholm i ett nätverkssamarbete under 4 år. Projektet finansierades
av Socialdepartementet under dåvarande socialminister Bengt Westerberg. Projektet leddes av Gunilla Dahlberg
och i projektledningen fanns även Gunnar Åsén, samt från Svenska Reggio Emilia Institutet Anna Barsotti och
Harold Göthson. Projektet drevs i samarbete med Reggio Children, ett samarbetsorgan för den italienska staden
Reggio Emilias kommunala förskoleverksamhet 0-6 år.
4 I den fortsatta texten kommer enkla citationstecken att sättas kring ord för vilka jag avser en förskjuten
betydelse av begreppen. Hur innebörden av vissa av dessa begrepp förskjutits framgår i den kommande texten.
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För mig, som nyantagen doktorandstudent, var den här situationen tillika oförglöm-
lig. Medan videofilmen rullade satt jag och bedömde och fördömde Hasses beteende
med barnen. När han stoppade bandet och berättade hur han tänkt kring det vi sett blev
jag fullkomligt avväpnad av hans utsatthet, öppenhet och längtan efter att förstå och
nästa gång försöka pröva ett annat sätt. Jag upplevde att den här situationen blev
’farlig’ för både mig och de andra, eftersom den innebar en möjlighet för oss alla att i
en viss mening gå i ’motstånd’ mot våra för givet tagna föreställningar om hur det här
stycket pedagogisk praktik skulle kunna förstås. Men den blev också ’farlig’ för att
dess syfte inte var att pedagogerna skulle visa upp sina mest fantastiska projekt eller
för att vi andra skulle sitta där och glänsa med våra intelligenta analyser, utan just för
att den syftade till en problematisering av dominerande sätt att förstå och därmed för-
ändring. Det var i samband med denna situation som jag för första gången tänkte att
arbetet med pedagogisk dokumentation är ett mycket viktigt verktyg i ett förändrings-
arbete i pedagogisk praktik. Kanske är det i samtalet kring det konkreta handlandet
som gjorts till materia – som gjorts till avläsbar ”text” – i form av dokumenterad film,
observationer i teckning och ord, foto, ljudband etc – som möjligheten till förändring
finns? Dokumentationen fungerade inte i detta samtal som pedagogiska fingeravtryck,
som i ett avbildande skulle bevisa något för någon, utan som bilder/texter av praktik
som ställde frågor till oss. Kring dessa frågor kunde vi, med utgångspunkt i den tillit
och respekt vi hyste för varandras olikhet och möjligheter, leka denna allvarsamma
lek. En lek som gick ut på att på så många olika sätt som möjligt försöka förstå vad det
var som hände och producerades i denna konkreta dokumenterade bit praktik. Hur
kunde vi förstå vad det var barnen gjorde och tänkte? Hur förstod de vad Hasse sa och
hans presentation av uppgiften och materialet inför brobygget? Vad hade de för
föreställningar kring vad en bro kan vara? Vad var Hasses föreställningar om en bro?
Hur hade Hasse kunnat tillvarata barnens egna och skilda föreställningar om en bro
inför ett brobygge i lera? Hur kunde han ha sagt? Hur kunde han ha gjort? Vad
betydde själva materialet för barnens arbete? Hur var leran förberedd? Vilka redskap
fanns att tillgå? Vad var möjligt att göra? Vad blev inte möjligt i dag som kanske
skulle kunna bli en möjlighet i morgon?

I denna allvarsamma och ’farliga’ lek av reflekterat samtal kring dokumenterad
praktik genereras de första incitamenten till ett annat, förändrat, pedagogiskt handlan-
de. Kanske är det så att det inte är förändringen som är det som upplevs eller skulle
kunna upplevas som mest emanciperande/frigörande, utan själva möjligheten till för-
ändring som finns i det tillstånd av ovisshet som ett sådant här samtal kan öppna upp
för? Ja, i själva den lek som det kooperativa lärandet i nätverket kan innebära, där
mötet med skillnaden i den andres förståelse kan innebära en omformulering av den
egna förståelsen?5

                                                  
5 Jag har valt begreppet kooperativa istället för kollektiva läroprocesser, eftersom begreppet kollektiv refererar
till något sammanfattande och gemensamt (enligt Svenska Akademiens ordlista), medan det kooperativa
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I ett kunskapsteoretiskt perspektiv frågar jag mig om det inte är så att en inbjudan
till en sådan här allvarsam och ’farlig’ lek utmanar något mycket grundläggande i ett
västerländskt pedagogiskt tänkande, nämligen den problematiska tudelningen
(dikotomin) mellan teori och praktik? Varje praktisk pedagogisk handling refererar till
ett teoretiskt tänkande (föreställningar) om vad ett barn är, hur barn lär sig och utveck-
las, och varje teori eller föreställning om barn, utveckling och lärande implicerar och
genererar likaledes ett praktiskt handlande i förhållande till barn i en utbildnings-
praktik. Eller som Jane Flax sammanfattar saken ”[w]riting, thinking, and acting in the
world all entail theorizing”.6 Detta blir tydligt då ett stycke dokumenterad och därmed
materialiserad praktik läggs på bordet för att i ett kooperativt reflekterande arbete
förstås på ett eller troligtvis på många olika sätt. Förståelsen beror av vilken praktisk
teori eller teoretisk praktik som informerar den som formulerar sig i samtalet.7 Denna
möjlighet till att, åtminstone tillfälligt, upphäva dikotomin teori – praktik innebär för
mig en hållning och praktik av samtidighet. Senare skulle jag få hjälp att
begreppsliggöra detta med den feministiskt poststrukturella diskursen. Filosofen Diane
Elam skriver att den feministiska diskursen inte kan göra någon åtskillnad mellan teori
och praktik, eftersom ”att vara kvinna” lika mycket är ett filosofiskt/teoretiskt som
praktiskt problem.8 Att ”vara” kvinna (eller man) är något som ”görs” i varje praktisk
handling, i sättet att gå, sitta och tala. Detta handlande refererar i samma stund det
(ånyo) utförs, till idéer och föreställningar om vad en kvinna eller man är och skall
vara. Om innebörden i en sådan föreställning förskjuts eller förändras, förändras också
handlandet i nästa upprepning osv.9 På samma sätt är det poststrukturella begrepp som
jag senare skulle förstå som helt ovärderligt för min studie – dekonstruktionen – inte,
som man kan tro, en filosofisk filosofi eller teori, skriver Diane Elam, utan en praktik
av ständigt föränderlig rörelse.10 Å den ena sidan pågår dekonstruktioner och för-
ändring hela tiden, vare sig vi vill det eller inte.11 Å den andra sidan är både dekon-
struktion och förändring något som ibland är mycket svårt att åstadkomma. Långt
senare skulle jag förstå att det som hände i det där nätverket, där vi tillsammans tänkte
och talade kring Hasses film om brobygget, handlade just om en dekonstruktion av ett
stycke pedagogisk praktik, eftersom den i sin strävan efter att synliggöra, begreppslig-
göra, utmana och problematisera ett praktiskt/teoretiskt handlande, samtidigt öppnade

                                                                                                                                                              
refererar till själva samarbetet och inte resultatet av samarbetet. (Kooperation betyder samarbete enligt Svenska
Akademiens ordlista.) Se vidare kapitel 5.
6 Flax, 1993, s.5.
7 Jag kommer upprepade gånger tala om att subjektet är informerat av olika sätt att tänka, tala (diskursen) och
göra (diskursiva praktiken). Detta uttryck hänvisar till hur vi är konstituterade och konstituerar oss själva med
utgångspunkt från världen som text. Se vidare kapitel 2 och 4.
8 Elam, 1994, s.2.
9 Se vidare kapitel 4.
10 Elam, 1994, s.4-13. I kapitel 2 och 4. kommer dekonstruktionsbegreppet närmare att beskrivas. Kapitel 4 och
5 kan i sig själva förstås som exempel på dekonstruktiva arbeten.
11 Caputo, 1997.
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för ett förändrat tänkande/handlande. Därför var den här situationen, och därför är alla
de här situationerna där modiga pedagoger lägger fram sin dokumentation på bordet
för att talas, formuleras och omformuleras, en mycket ’farlig’ och riskfylld situation.
De vet inte om deras praktik eller de själva ”är” desamma när de går därifrån. I en
mening handlar detta för mig om ett kooperativt konstruerande av innebörd och
mening. Eller det vi i dagligt tal kallar kunskap.

På motsvarande sätt har det här projektet inneburit en samtidigt nödvändig som
riskfylld och ’farlig’ läroprocess i förhållande till min egen forskningspraktik. Även
om innehållet i mitt avhandlingsprojekt kretsar kring förskolans arbete med observa-
tions- dokumentationsarbete, handlar den här avhandlingen kanske i allra första hand
om min egen läroprocess som forskare. Jag vill härmed bjuda in läsaren att följa med
på delar av denna samtidigt allvarsamma, ’farliga’ men mycket frigörande och
spännande resa.
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och förändringsprocesser
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PROJEKTETS BAKGRUND

Mitt intresse för det som Gunilla Dahlberg kom att kalla pedagogisk dokumentation,
väcktes i situationer som den som beskrevs i inledningens exempel, men ”värkte” även
fram ur många och långa diskussioner tillsammans med mina kollegor, framför allt
Gunilla Dahlberg, Gunnar Åsén, Ulla Lind, Elisabeth Nordin Hultman och Reggio
Emilia institutets medlemmar, Anna Barsotti, Harold Göthson, Anna-Clara Grevelius
och Astrid Walej. Gunilla, Gunnar, Anna och Harold utgjorde då projektledningen i
forsknings- och utvecklingsprojektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld” i Hammar-
by stadsdel, söder om Stockholm. Projektets strävan var att med inspiration från den
pedagogiska filosofin och praktiken i staden Reggio Emilias kommunala förskolor,
arbeta med ett utforskande och dokumenterande arbetssätt. Vi trodde att om man
jobbade i utforskande projektarbeten som utgår från barnens föreställningar och
teorier, så skulle man kunna få syn på ett nyfiket, kompetent och ”rikt” barn.
Dokumentationen från Reggio Emilia hade visat oss att detta var möjligt. Förhopp-
ningen var att ett sådant arbete skulle generera en förändring av pedagogernas förhåll-
ningssätt och barnsyn och därmed den pedagogiska praktiken. Vari denna förändring
skulle bestå var en öppen fråga.12 Däremot fanns en överenskommelse, som ett
grundläggande etiskt ställningstagande, om att försöka se och konstruera barnet som
en medkonstruktör av kultur och kunskap.13 Innebörden av detta var dock något vi
tillsammans behövde utforska, förhandla och omförhandla.

I Reggio Emilia har man dokumenterat verksamheten för att i första hand följa och
synliggöra barnens läroprocesser.14 Vi såg möjligheten av att även använda band-,
videoinspelningar och observationsprotokoll för att få syn hur man som pedagog
förhåller sig till barnen; hur man frågar, pratar, samspelar, lyssnar, avbryter, svarar, rör
sig, presenterar och organiserar tid, rum och material.15 Dokumentationen skulle alltså
kunna hjälpa pedagogerna att synliggöra och göra sig uppmärksamma på vad det är för
praktik de ”befinner sig/står i”, för att lättare kunna tänka nytt.16 Det var mot bakgrund
av Michel Foucaults skrivningar kring diskursiva regimer och diskursiva praktiker17,
som vi tillsammans med de deltagande pedagogerna försökte förstå den verksamhet de

                                                  
12 Det var aldrig fråga om att överta en pedagogisk metod eller modell från Reggio Emilia. Många av de
deltagande förskolorna uttryckte också ett mycket starkt motstånd och eller mycket ambivalenta känslor i
förhållande till att bli kallade och/eller förstådda som ”Reggio Emilia förskolor”, och betonade istället att
verksamheten endast var inspirerad från Reggio Emilia.
13 Lenz Taguchi, 1997, s.32; Dahlberg, Moss & Pence, 1999, s.137.
14 Edwards, Gandini & Forman, 1998; Lenz Taguchi, 1997; Dahlberg, Moss & Pence, 1999.
15 Lenz Taguchi, 1997; Nordin Hultman, 2001.
16 Lenz Taguchi, 1997; Dahlberg, Moss & Pence, 1999.
17 Foucault, 1991, s.55; Foucault 1997.
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”stod i”. Foucault menar att meningsbärande diskurser uppbär de dominerande
innebörderna av vad exempelvis ett barn är och skall vara, och att dessa innebörder
iscensätts i ett sätt att förhålla sig, interagera, betrakta och förstå/tolka barnet och det
barnet säger och gör.18 Gunilla Dahlberg identifierade två sådana dominerande
diskurser i svensk förskola och skola; ”barnet som natur” och ”barnet som kultur och
kunskapsåterskapare”.19 Exempelvis menar Dahlberg att synen på barnet som
osjälvständigt och beroende av den vuxne för sitt lärande, egocentriskt, i grunden
oskyldigt och levande i ”den gyllene åldern”, är centrala innebörder i den dominerande
diskursen ”barnet som natur”. Det är ett barn som behöver ”släppas fritt,” dvs frigöras
av den vuxne via den fria leken och det fria skapandet, för att barnets ”sanna natur”
ska få ett fritt spelrum. I skolan har begreppet kunskap fortfarande en dominerande
innebörd som en avgränsad, fixerad enhet som kan överföras i mer eller mindre
identisk form från den vuxne till barnet. ”Barnet som kultur och kunskapsåterskapare”
är ett barn som förväntas integrera dessa kunskaper för att kunna leva i en viss kultur.
Dessa båda ”barnsyner” förekommer dock i båda skolformerna, även om ”barnet som
natur” dominerar i förskolan och ”barnet som kultur och kunskapsåterskapare”
dominerar i skolan.20

För att göra en skillnad i förhållande till dominerande svenska begrepp som fri lek
och temaarbete, ”adopterades” begrepp från Reggio Emilia, som ett sätt att samtidigt
tala fram och arbeta fram ett förändrat arbetssätt. Exempelvis talades i allt större ut-
sträckning om projekt21, arbetspass, ”atelierista-”22 och ”pedagogista”23-funktioner. Ut-
tryck som ”forskande barn” och ”forskande pedagoger” samt tid för dokumentations-
arbete och reflektion, användes för att beskriva det pedagogiska arbetet.24 Att

                                                  
18 Jag kommer fortsättningsvis att i huvudsak använda begrepp som förståelse, innebörd, mening och ordet
läsning snarare än tolkning och analys. De begrepp jag väljer refererar alla till den poststrukturella hållning som
detta arbete genomsyras av och som beskrivs närmare i kapitel 2 och 4, samt illustreras i kapitel 6.
19 I Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s.17-21.
20 Ibid.
21 Begreppet projekt relaterar till projektering, dvs ett arbete som utvecklas i en kooperativ process, där innehåll
och resultat inte är bestämt på förhand som i ett traditionellt temaarbete. Temaarbete i svenska förskola i
jämförelse med i Reggio Emilia behandlas på ett introducerande sätt i Lindqvist, 1989.
22 Alla förskolor i Reggio Emilia har en anställd atelierista, som är en utbildad bildpedagog. Hon deltar aktivt i
alla avdelningars projektarbeten, fungerar som en diskussionspartner och bildkonsult, samt ansvarar för
förskolans ateljé/er. Se vidare Vecchi, 1998 samt Dahlberg, Moss & Pence, 1999, s.129-139.
23 Pedagogistorna är centralt anställda akademiskt utbildade handledare och deltar i diskussioner kring insamlad
dokumentation, samt ansvarar för delar av samarbetet med föräldrar, ledning och staden i övrigt. Se vidare
Filippini, 1998.
24 Det utforskande barnet beskrivs i det svenska Reggio Emilia sammanhanget först i Wallin, Maechel &
Barsotti 1981. Dessa begrepp kan relateras till den konstruktivistiska kunskapsteorin i USA och har under 1990-
talet blivit del av den dominerande diskursen kring lärande i svenska läroplaner, fortbildningsplaner,
pedagogiska teorier och bland praktiserande pedagoger. Pramling och Scheridan (1999) skriver att synen på
barns utveckling och lärande gått från behaviouristiska inlärningsteorier som i första hand var inriktade på yttre
beteenden, över utvecklingspsykologins stadieteorier till ett tredje synsätt där kunskap kan förstås som en
process som förutsätter en aktiv relation till omvärlden av utforskande, experimenterande etc. De hänvisar i
Sverige till Ingrid Carlgrens, Roger Säljös och Ference Martons texter (s.40-42). Ingrid Carlgren (1999) skriver
om en utvidgning av Vygotskijs konstruktivism och den konstruktivism/kognitivism som länge stred mot det
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organisatoriskt försöka efterlikna verksamheten i Reggio Emilia var varken möjligt
eller önskvärt, på grund av de mycket stora kulturella skillnaderna i yrkesroller, arbets-
avtal och annat.25 Det enda som kändes angeläget för praktiker och tjänstemän i vissa
svenska kommuner var att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna den breda för-
ankring och kommunikation som finns mellan kommuninvånare, barn, föräldrar,
pedagoger, ledning på olika nivåer och politiker kring arbete med utbildning av barnen
i Reggio Emilia.26 Prioriteringen av dessa processer av samarbete, och uppmärksam-
heten på hur organisation och pedagogik hänger ihop, ger naturligtvis verksamheten
gynnsamma förutsättningar. Som en uppföljning och fördjupning av projektet ”Peda-
gogik i en föränderlig omvärld” påbörjade jag 1996 mitt eget avhandlingsprojekt. 27

AVHANDLINGENS SYFTEN: FÖRÄNDRING OCH SAMTIDIGHET

Avhandlingsarbetets utgångspunkt har varit att försöka förstå hur ett Reggio Emilia
inspirerade arbetet med pedagogisk dokumentation kan användas i ett kontinuerligt
förändringsarbete på en förskola i Sverige. Mitt intresse för pedagogiskt förändrings-
arbete har mindre att göra med att vi påstås leva i ett allt snabbare föränderligt
samhälle, och mer med vad förändring är och hur förändring går till både hos den
enskilde individen och i ett kollektiv. I svenska och internationella studier visade det
sig ofta att ett pedagogiskt förändringsarbete är svårt, särskilt om man eftersträvar
bestående effekter.28 Att ge pedagoger en ny pedagogisk modell eller ett program kan
fungera om pedagogerna hängivet tror på vad de gör. Forskaren Thomas Popkewitz
skriver att både den pedagogiska forskningen och den pedagogiska praktiken fungerar
som ”frälsningspraktiker”.29 Å den andra sidan finns en rad exempel på hur nya
pedagogiska program och modeller införs utan att det tycks innebära någon nämnvärd
förändring, varken i yrkesroller eller för barnen.30 I mötet med den pedagogiska

                                                                                                                                                              
bahaviouristiska perspektivet, mot vad som idag kan talas i termer av realistisk och/eller social konstruktivism
samt ett socio-kulturellt och situerat lärande (s.12-23).
25 Se Wallin, 1986, 1997.
26 Lenz Taguchi, 2000a; Dahlberg, Göthson, Barsotti & Furness 2001.
27 Min roll i projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld” var mycket begränsad. Jag fick möjlighet att sitta
med och dokumentera och småningom bidra i de månatliga heldagsnätverken. Under projektets sista år
genomförde jag intervjuer med Mikaela Sundberg och Solveig Åkerström på Åkervägens förskola, som var
projektets huvudförskola. Under två dagar gick vi igenom dokumentationen från alla de projektarbeten de gjort
tillsammans med barnen straxt före och under projektet. De handlade om ett utforskande av allt från vad som
flyger, sniglar och konstruktion till cyklar och livet som bebis. På detta sätt fick jag god en kontakt med Solveig
och Mikaela som utgick från en kunskap om deras arbete, varför det föll sig synnerligen lämpligt att fråga dem
om de var intresserade av ett fortsatt samarbete.
28 Se exempelvis Haug, 1992 och Henckel, 1990, vilkas avhandlingar har betytt oerhört mycket för mitt intresse
för mitt tänkande kring pedagogiskt förändringsarbete.
29 Popkewitz, 1998.
30 Peder Haugs (1992) studie är ett mycket bra exempel på en studie av en stor och genomgripande
förändringsprocess som i praktiken medförde mycket små förändringar i förhållande till det pedagogiska arbetet
och dess konsekvenser för både barn och vuxna.
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filosofin och praktiken i den norditalienska staden Reggio Emilia tyckte jag mig dock
se exempel på ett fungerande kontinuerligt förändringsarbete, som utgick från vad som
kallats en ”förhandlande läroplan” och ett självkritiskt granskande, snarare än ett pro-
gram, en modell eller ”frälsning”.31 Utgångspunkten för detta arbete, som pågått sedan
1945, tas i den dokumentation av barnens arbete och lärande som dagligen görs på för-
skolorna.

Mot bakgrund av mitt intresse för pedagogiskt förändringsarbete, ville jag genom-
föra en studie med pedagoger som hade en uttalad vilja att jobba med pedagogisk
dokumentation som ett sätt att arbeta med ett kontinuerligt och fördjupat reflektions-
och förändringsarbete. Det här intresset och mitt forskningsarbete innebar att jag sam-
tidigt själv bidrog alltmer till att sprida information och idéer om ett arbetssätt med
pedagogisk dokumentation runt om i Sverige och Norden. Jag var länge tveksam till
huruvida det var ”bra” och/eller ”rätt” att jag på detta sätt samtidigt forskade kring och
föreläste om ett förändringsarbete med pedagogisk dokumentation. Detta aktiva
deltagande, i vad som kan förstås som en ”ny” pedagogisk filosofi, praktik eller till
och med ”rörelse”, kan, för att använda Foucaults ord från inledningen, förstås som
mycket ’farligt’. Denna ’farliga’ position gjorde det nödvändigt för mig att genomföra
flera parallella men interagerande studier/läsningar. Den etnografiskt inspirerade
deltagande studien på en avdelning på Åkervägens förskola i Hammarby, utvidgades
därför med nutidshistoriska läsningar, samt teoretiska fördjupningar. Dessa olika
undersökningar/läsningar hade alla syftet, inte bara att förstå arbetet med pedagogisk
dokumentation i ett nutidshistoriskt och teoretiskt/praktiskt perspektiv, utan även att
kritiskt granska och förstå min egen forskarroll och forskningspraktik. Det teoretiska
arbetet ledde in mig på feministiskt poststrukturella forskningspraktiker. Dessa
teorier/praktiker inspirerade mig att efter fyra månaders aktivt observerande
deltagande på Åkervägens förskola försöka hitta andra vägar och möjligheter i
relationen mellan mina egna och de tre deltagande förskollärarnas läroprocesser, eller
det jag här kallar våra kooperativa läroprocesser.

Det övergripande syftet med projektet är att förstå förändring på flera olika sätt, och
framför allt möjligheten av förändring som en kontinuerlig process i såväl den
pedagogiska praktiken som i forskningspraktiken. Som beskrivits ovan behövde jag
göra flera olika saker för att kunna genomföra detta huvudsyfte. Jag formulerade
därför tre mer specifika syften med projektet enligt följande:

• Att i en etnografisk deltagande studie förstå hur ett pedagogiskt dokumentations-
arbete kan användas i ett kontinuerligt förändringsarbete av den dagliga praktiken
på en förskoleavdelning.

                                                  
31 Om förhandlande läroplan se Forman & Fyfe, 1998.



22

•  Att i nutidshistoriska studier av observations- och dokumentationspraktiker i
svensk förskola sedan 1930, samt i teoretiska studier av mina frågeställningar och
begrepp, kritiskt granska och på olika sätt förstå förändringar av pedagogisk
praktik, användandet av observationer och dokumentation samt mitt eget forsk-
ningsarbete.

• Att i kooperativa läroprocesser tillsammans med de tre förskollärarna på förskole-
avdelningen pröva och utforska möjligheterna med en feministiskt poststrukturell
studie.

Jag förstod att mina olika syften med studien både kompletterade varandra och var
motstridiga. För även om jag hade för avsikt att förstå ett förändringsarbete insåg jag
att min närvaro som forskare också innebar att jag deltog indirekt och direkt i detta
förändringsarbete. Dessutom ville jag ju undersöka möjligheterna med en feministiskt
poststrukturell studie, vilket skulle innebära en helt annan process än att objektivt
studera eller kritiskt granska. Mitt val var att inleda min studie med att gå in i den
pedagogiska praktiken som en aktivt deltagande forskare.32 Vid sidan av detta skulle
jag själv och tillsammans med deltagarna kritiskt granska både deras pedagogiska
praktik och min egen forskningspraktik. Men hur är det möjligt att samtidigt aktivt
deltaga och kritiskt granska? Hur är det möjligt att samtidigt vara där ute på sjön och
ömsom ro, följa med i båten, och ömsom stå på stranden och kritiskt granska vad både
roddaren, dennes medpassagerare och man själv gör och säger? Detta var en fråga som
länge plågade mig, eftersom min önskan om att göra ”både och”, verkade helt omöjligt
mot bakgrund av de forskarpraktiker (litteraturvetenskap och beteendevetenskap) jag
blivit upplärd inom. De val jag länge såg var att antingen befinna mig som observa-
tören på stranden eller som aktionsforskaren ute i båten. Att välja aktionsforskarens
roll skulle ha inneburit ett deltagande som med nödvändighet är normativt i sin inrikt-
ning mot att nå ett överenskommet slutmål, vare sig det är man själv eller något man
tillsammans med deltagarna kommit fram till att man vill. För den kritiskt granskande
forskaren, som står med stadiga ben på stranden, innebär aktionsforskarens roll att man
befinner sig på normativt djupa och farliga vatten. För observatören på stranden är
aktionsforskarens position där ute i båten fullkomligt otänkbar. Han/hon förblir med
nödvändighet en kritiskt granskande landkrabba. Men för aktionsforskaren ute i båten
finns dock inget som är ”vid sidan av” eller ”utanför” det liv vi alla ändå måste deltaga
och leva i. Så varför inte göra ”goda” val med ”goda” intentioner och genomföra det
som vi ”tror på” tillsammans med dem vi forskar med? Hur skulle jag förhålla mig till
dessa båda till synes helt motstridiga valmöjligheter?

Mitt avhandlingsprojekt kom att handla om en mycket komplex läroprocess, där
målsättningen alltmer framstod som ett försök att hitta möjliga vägar, till samtidighet,

                                                  
32 Se kapitel 4 för en beskrivning av innebörden av den aktivt deltagande forskaren i denna studie.
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både för mig själv och pedagogerna, eller med andra ord att kunna göra och vara ”både
och”. Jag ville dels kunna ”överskrida” positionen i båten på ”djupa och farliga vatten”
med ett kritiskt granskande från land, men samtidigt också kunna överskrida den
kritiskt granskande forskarens omöjliga position ”utanför” det som oundvikligen är ett
pågående levande och praktiskt handlande liv, med hjälp av ett reflekterat deltagande
och handlande.33 Dessa överskridanden skulle jag småningom förstå i termer av en
praktik av kontinuerligt och oupphörligt ’motstånd’, där innebörden av motstånds-
begreppet förskjutits. Detta ’motstånd’ pågick i olika sammanhang av dekonstruktiva
processer, där samtalet från nätverket i inledningen kring Hasses brobygge är ett
exempel. En hållning av ”både-och” och ”samtidighet” kom att bli en målsättning för
mitt arbete som länge tycktes nära nog omöjlig, men som i mötet/skärningspunkten
och rådbråkandet mellan praktikens teorier och teoriernas praktiker alltmer framstod
som ett möjligt överskridande av såväl gängse forsknings- som pedagogisk praktik.
Därmed är denna hållning inte mindre ’farlig’ än någon annan, utan framstår kanske
tvärtom som än mer riskfylld.

ARBETET MED EN FRÅGESTÄLLNING OM ATT ”TA MAKT” OCH
TRE ’FARLIGA’ BEGREPP

Mitt intresse för ett kontinuerligt pedagogiskt förändringsarbete föranledde mig att
tidigt formulera en frågeställning för mitt avhandlingsprojekt. Den frågar efter möjlig-
heten för barn att ”ta makten” över sina läroprocesser och att som pedagog ”ta
makten” över sin pedagogiska praktik i ett arbete med pedagogisk dokumentation.
Småningom skulle jag dock formulera om den här frågeställningen. Denna om-
formulering manifesterade även en vändpunkt, eller det jag ibland talar om i termer av
ett ”lappkast” i min läroprocess. Det här ”lappkastet” kretsade kring att i skärnings-
punkten mellan praktik materialiserad i teori och teori materialiserad i praktik
upptäcka hur jag behövde förskjuta innebörderna i de centrala begrepp jag arbetade
med i mitt forskningsarbete och vars innebörder gav mening till min frågeställning.
Begreppen är makt, motstånd och emancipation.

Emancipation och frigörelse är vackra begrepp som relaterar starkt till pedagogik-
ämnet. Pedagogik har under 1900-talet, men även tidigare, förståtts som en praktik
som kan göra barnet till en fri, ansvarstagande, självständigt tänkande och i samhället
välfungerande individ. Motstånd är något vi gör mot oförrätter, exempelvis sådant som
hindrar individens eller kollektivets frihet att tänka och handla fritt. Innebörden av

                                                  
33 Begreppet överskridande för mig handlar inte om att förkasta det som överskrids och uppgå i något ”sannare”,
eller en förflyttning från en tids- och rumsdimension till en annan. Istället innebär begreppet i detta sammanhang
just ett tillstånd av ”både och”, där det som överskrids och själva överskridandet har samma värde och innefattas
i samma rumsliga och tidsliga dimension. Teoretiskt stöd för denna tanke hittar jag i första hand hos Derrida,
1976 och Dumm, 1996
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detta motstånd är motvärn, avståndstagande, förkastande och ett argumenterande mot
något eller något man önskar utesluta. Makt, för pedagoger i förskola och skola, är
något som i första hand de som skriver läroplaner och fattar beslut om verksamhetens
ramfaktorer har.34 Pedagoger förstår vanligtvis sig själva som förhållandevis maktlösa
utförare, och/eller överförare av kunskaper och färdigheter till ”det kommande
släktet”. När jag i mitt arbete med pedagogisk dokumentation ute på förskolor och i
utbildning började tala om att vi i ett förändringsarbete behöver förstå makt som något
som ofrånkomligen och ideligen produceras av oss alla i våra vardagliga praktiker, och
att motstånd är något som måste göras mot alla våra självklara beteenden och sätt att
tänka kring barn och lärande, upplevdes/upplevs detta ofta som ”svårt” eller rent av
”farligt”. Begreppet makt framkallar en förståelse av att det man gör när man har makt
är något negativt eller dåligt. Det finns inte sällan en outtalad önskan om att ett nytt
sätt att tänka och göra pedagogisk praktik kan ”befria” oss från ett ”dåligt” och/eller
”maktfullkomligt” sätt att arbeta. Men kanske är det just ”befrielsepedagogiken” vi
behöver göra motstånd mot, eftersom varje nytt sätt att tänka och handla alltid riskerar
att bli normerande och på nytt låsa fast våra förståelser av barn och lärande?
Emancipation kan därmed förstås som något ”farligt” snarare än eftersträvansvärt, och
motstånd något som måste göras även mot det vi betraktar som ”gott”. Att förstå makt,
motstånd och emancipation med dessa förskjutna innebörder känns ofta främmande för
svenska pedagoger ända tills… Ja, ända tills de upptäcker att det inte bara utmanar
deras praktik, utan också kan hjälpa dem att se både barnen, sig själva och sin praktik
på ständigt nya sätt.

I mötet med Reggio Emilias pedagogiska praktik upplevde jag att barnen där ”fick
makt” över sitt eget lärande, genom att pedagogerna ”tog makt” över organisationen
och planeringen av sin pedagogiska praktik i förhållande till varje specifik situation
och barngrupp, eller till och med i förhållande till varje enskilt barn. Med en förståelse
av det här arbetet som ett ’motståndsarbete’, såg jag att det fungerade ’frigörande’ i en
viss mening, i förhållande till de olikheter, kompetenser, förmågor och inte minst den
kreativa potential som finns hos både barn och vuxna. Resultatet av detta frigörande
manifesterades i dokumentationen såväl på förskolornas väggar som på offentliga
mötesplatser i staden. Jag utmanades av praktiken i Reggio Emilias förskolor, inte i
första hand som ett till synes mycket lyckat utbildningsprojekt, utan kanske framför
allt som ett politiskt projekt. Barn behandlades och framställdes som jämlika medbor-
gare med rättigheter som vuxna har, och de tycktes behandla varandra som oumbärliga
vänner i ett utforskande av världen. De många kvinnliga pedagogerna framstod, vid
sidan av männen som jämlika, intellektuellt arbetande kunskapsskapande subjekt.

I mina läsningar av Michel Foucaults texter hade jag förstått att makt inte är något
som i första hand kan ”tas” och ”ges”, utan snarare är något vi hela tiden producerar

                                                  
34 Lundgren, 1979, beskriver pedagogikens ramfaktorer i termer av ideologi, juridik och ekonomi.
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via våra praktiker och de föreställningar som genererat dessa. Detta relaterade starkt
till det jag lärt mig i nätverksarbetet, där pedagogerna lyckades synliggöra både för sig
själva och oss andra hur deras föreställningar om barn och lärande producerade sätt att
tala, fråga och förstå vad barn gör och tänker, eller helt enkelt pedagogisk praktik.
Detta fick mig småningom att inse att min frågeställning inte teoretiskt/praktiskt höll, i
förhållande till de innebörder av makt, motstånd och emancipation som jag ville arbeta
med. Jag såg också att nya föreställningar om barn och lärande på samma sätt som de
gamla kunde generera nya praktiker som också de producerade makt i förhållande till
barnen på samma oreflekterade sätt som de tidigare. Jag förstod att ett
maktproducerande var något man aldrig kunde komma ifrån. Det finns inget tillstånd
helt och hållet utanför ett maktproducerande. Därmed förstod jag att den språkliga
formuleringen av min frågeställning innebar en förståelse där motståndet innebar ett
förkastande, avståndstagande eller uteslutande av ett dominerande synsätt, för att
möjliggöra emancipation i ett nytt synsätt som ersätter det gamla. Detta var inte det
varken jag själv eller de pedagoger jag samarbetade med eftersträvade. Vi ville befinna
oss i ett kontinuerligt och oupphörligt motstånd mot alla föreställningar och praktiker
som oupphörligen riskerade att låsa fast oss i ett för givet taget sätt att tänka och hand-
la. Hur skulle jag då formulera min fråga på ett sätt som inte signalerade ett befriat
tillstånd utanför ett maktproducerande, och hur går det att använda emancipations- och
motståndsbegreppet utan att det relaterar till ett sådant fiktivt idealtillstånd? Den andra
och omformulerade frågeställningen frågar därmed huruvida det är möjligt att ett
arbete med pedagogisk dokumentation kan innebära en praktik av ett kontinuerligt och
oupphörligt ’motstånd’ mot för givet tagna och normerande föreställningar och
praktiker i förskolan, utan någon pedagogisk ”idealpraktik” som ”slutstation”.

MITT ”LAPPKAST” SOM FORSKARE

Lappkastet för den pedagogiska praktiken handlade alltså om att gå från ett domine-
rande modernistiskt emancipationsbegrepp till ett omformulerat motståndsbegrepp35,
eller förenklat uttryckt, från frälsning till det jag här vill begreppsliggöra som ett
reflekterat ’motstånd’. På motsvarande sätt handlade lappkastet för mig om att röra
mig bort från en forskningspraktik som bara kunde ge de svar som var möjliga inom
den diskurs vari frågan var ställd, till en annan form av forskningspraktik. I början av
mitt arbete befann jag mig definitivt i ett tillstånd som biologen och filosofen
Humberto Maturana talar om som vetenskapens främsta drivkraft; ”the desire or
passion for explaining”.36 Detta tillstånd hänger samman med det som filosofen

                                                  
35 Se kapitel 2 för närmare beskrivning av vad ett modernistiskt emancipationsbegrepp innebär. Se kapitel 4 s.
för de omformulerade innebörder av emancipation och motstånd.
36 Maturana, 1991, s.30.
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Friedrich Nietzsche kallade ”viljan att veta” och behärskandet av det mänskliga för-
nuftets språk – ”the mastery of reason”.37 Jag upplevde att min längtan efter att för-
klara hade drag av kolonialisering eller frälsning av andra – ”att göra dem till mig/lika
mig” – att få dem att tänka och veta som jag. Filosofen Emmanuel Levinas har kallat
detta för ”ontologisk imperialism”.38 I mitt nära samarbete med pedagogerna kom jag
dock att ifrågasätta denna längtan efter att förklara och bemästra. Den ersattes alltmer
av en annan längtan efter att öppna upp för det ovissa, mångtydliga, motstridiga i
mötet med andra. Eller, för att använda ett mycket tilltalande begrepp, en längtan efter
att stå i en process av förvandling. En förvandling som avser en process där det
förflutna (det som jag redan omfattar) och framtiden (det som jag har möjlighet att
omfatta) koexisterar i ett omformulerat nu.39 Därför beslutade jag mig för att försöka
befinna mig i en rörelse av kontinuerligt ’motstånd’ mot mina egna föreställningar och
praktiker, och samtidigt inkludera och konfrontera de deltagande pedagogernas
läroprocesser under projektet i det jag kom att kalla våra kooperativa läroprocesser.
Detta innebar att jag måste gå bort från en tro på att jag kunde befria deltagarna i
studien med min kunskap, och istället arbeta tillsammans med dem i ett kooperativt
reflekterat ’motstånd’. Det är denna rörelse/praktik av ’motstånd’ jag i denna avhand-
ling kallat en ’motståndets’ etik. Den utgår från mina försök att befinna mig i ett
tillstånd av ”både-och” och samtidighet. För mig handlade det om en förskjutning från
en rationalitet av sluten logik till en logik av en slags uppöppnandets rationalitet. Det
var ingen lätt process och läsaren kan i den här avhandlingstexten på många ställen
hitta fallgropar och exempel när den slutna logiken dominerar och uppöppnandets
rationalitet framstår som en ogripbar logik!

VAD ÄR PEDAGOGISK DOKUMENTATION? EN KONKRET FRÅGA
UTAN NÅGOT KONKRET SVAR

Det är mycket intressant att notera vilket uppsving ett arbete med observation och
framför allt olika dokumentationsformer fick under slutet av 1900-talet. Särskilt
intressant blir det i relation till förskolans historia, där barnobservationer varit en
mycket utbredd företeelse tills de under 1970-talet dömdes ut i en rad centrala texter,
men även av en stor mängd praktiserande pedagoger.40 Idag observeras och dokumen-
                                                  
37 Både Michel Foucault och Valerie Walkerdine menar att detta troligtvis är den allra mest maktproducerande
föreställningen i Västvärlden under modern tid (Walkerdine, 1988, s.186). Foucault, 1997, skriver om
upplysningsmänniskans längtan efter språket som en representation av världen som föreskrev ett sätt att leva i
enlighet med naturen (s.208).
38 Levinas i Scheurich, 1996, s.55.
39 Den förståelse av begreppet som jag här vill producera refererar i första hand till den diskussion Thomas
Dumm (1996) för kring Foucaults frihets- och motståndsbegrepp, och som innebär ett upphävande av
dominerande tids- och rumsförståelser. Även Maurice Merleau-Pontys skrivningar om tidsbegreppet i
Phenomenology of Perception (1962) har varit produktiva för mitt sätt att använda förvandlingsbegreppet.
40 Arvidsson, 1974; Strömberg Lind & Schyl Bjurman, 1976; von Euler, 1975.
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teras mer än någonsin inom svensk förskola. Orsakerna till det stora samtida intresset
är många och kommer att belysas närmare i de nutidshistoriska läsningarna i avhand-
lingens tredje kapitel. Utan att föregripa de mycket spännande berättelser som där for-
muleras, är det särskilt intressant att här lyfta fram Jan Erik Johanssons bok
Dokumentera praktiken (1996). Här rekommenderas ren forskningsmetodik till
förskollärarna i deras dokumenterande av pedagogisk praktik. Boken är intressant för
att den fullföljer en lång tradition inom det svenska förskolefältet; den att använda ren
forskningsmetodik i förskolans dagliga arbete. Elsa Köhlers vision från 1930-talet var
däremot att observations- och dokumentationspraktiker skulle utformas av pedagoger-
na själva, för att de skulle kunna utveckla den egna pedagogiska praktiken. Hon vände
sig mot att använda tekniker utformade för psykologisk forskning. Trots detta var det
forskningsmetodikens tekniker som kom att dominera 1900-talet observations- och
dokumentationsarbete inom svensk förskola. Det är först under den senare delen av det
förra seklet som Köhlers vision till en viss del har förverkligats. Det är i arbetet med
att dokumentera barns tänkande och lärande, och särskilt i arbetet med pedagogisk
dokumentation, som jaghar sett att pedagoger i dag observerar och dokumenterar med
egna tekniker i syfte att förändra och utveckla den pedagogiska praktiken.41

Det finns idag en rad texter som på olika sätt försöker beskriva vad ett pedagogiskt
dokumentationsarbete kan innebära. Utgångspunkten för dessa texter har nästan ute-
slutande varit inspiration från staden Reggio Emilias förskolepraktik. Anna Barsottis
och Karin Wallins texter, som ofta i stor detalj beskriver det pedagogiska arbetet i
Reggio Emilias förskolepraktik, har fungerat som en gemensam referensram för en
mycket stor mängd pedagoger och andra inom svensk förskola sedan slutet på 80-
talet.42 Reggio Emilia Institutet har även kunnat erbjuda en mängd olika skrifter i
engelsk översättning som producerats i Reggio Emilia.43 En rad internationella, fram-
för allt amerikanska, artiklar har under 1990-talet producerats kring praktiken i Reggio
Emilias förskolor.44

Gunilla Lindqvist var en av de första som i boken Från fakta till fantasi (1989)
beskrev ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt i relation till den svenska förskolepeda-
gogiken. Birgitta Kennedy har som förskollärare under många år prövat sig fram i ett
arbete med pedagogisk dokumentation, och beskriver i boken Glasfåglar i molnen
(1999) vad hon lärt sig i ett konkret praktiskt arbete. Christina Wehner-Godée har i
egenskap av lärarutbildare med ett mycket nära samarbete med förskolepraktiken,
skrivit boken Att fånga lärandet (2000) om olika former av dokumentationstekniker.
Texter som försöker förstå arbetet med pedagogisk dokumentation i Sverige i mer

                                                  
41 Sedan 1995 har jag i Kommunförbundets och Lärarhögskolans regi drivit kurser i pedagogisk dokumentation
tillsammans med bildläraren Karin Furness och andra förskollärare, samt handlett pedagoger i nätverk.
42 Barsotti, 1986, 1997; Wallin, Maechel & Barsotti 1981; Wallin, 1986; 1997.
43 Reggio Children, 1985, 1997.
44 Firlik, 1994; 1994a; 1995; Gandini, 1992, 1993; Katz, 1993.
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teoretiska ordalag är dels mitt eget föreläsningsunderlag från 1997, Varför pedagogisk
dokumentation?. Denna bok kompletteras av Gunilla Dahlbergs vidare grepp i boken
Beyond quality in early childhood education, som hon skrivit tillsammans med Peter
Moss och Alan Pence (1999).45

Runt om i landet har en stor mängd pedagoger prövat egna sätt att arbeta med
pedagogisk dokumentation. Kunskap om detta finns i det rikstäckande och nordiska
nätverken som administreras från svenska Reggio Emilia Institutet. Olika kommuner
och stadsdelar har gått olika vägar med utgångspunkt från var de befunnit sig och vad
som varit och gjorts möjligt. För min egen inspiration vill jag särskilt nämna arbetet på
en rad förskolor i stadsdelarna Hammarby, Kärrtorp, Bagarmossen, Bromma och
Trångsund. Flera av dessa förskolor har under åren, med stöd av bildläraren Karin
Furness, producerat en rad skrifter som beskriver enskilda projektarbeten, och som
tydligt visar vad ett arbete med pedagogisk dokumentation kan vara.46

Läsaren uppfattar att jag in i det längsta försöker undvika att besvara frågan om vad
pedagogisk dokumentation mer specifikt ”är” och kan vara. Istället hänvisar jag ovan
till en rad texter och sammanhang där var och en kan bilda sig en uppfattning av vad
ett pedagogiskt dokumentationsarbete kan vara. Framför allt hoppas jag dock att läsa-
ren efter läsningen av den här avhandlingen har kunnat bilda sig en sådan uppfattning.

TIDIGARE FORSKNING OM OBSERVATIONS- OCH
DOKUMENTATIONSARBETE I FÖRSKOLAN

Mycket har skrivits om förskolans historia, men knappt något om observations- och
dokumentationsarbetet. Även om Ann-Katrin Hatjes, Kenneth Hultqvists, Kerstin
Holmlunds, Gerda Simmons Christensen och Ingegerd Tallberg Bromans historiska
arbeten har betytt mycket för mina egna studier, så har ingen av dem behandlat
observations- och/eller dokumentationspraktiker i förskolan. Det har känts märkligt att
ingen historisk studie inom förskolefältet seriöst diskuterat eller granskat användandet
av dessa verktyg. Jag frågar mig varför det inte känts angeläget för forskare att studera
de vetenskapliga verktyg som införts och upptagits inom förskolans fält. Kanske
handlar det om att när vetenskapen är norm, varför studera normen? För mig handlar
avhandlingsprojektet även om att studera, försöka förstå och inte minst kritiskt granska

                                                  
45 Flera andra texter av både mer praktiskt inriktad och teoretisk karaktär är under publicering och utkommer
under 2001: Dahlberg, Göthson, Barsotti, & Furness, Rum för lärande. Pedagogik i en föränderlig omvärld;
Dahlberg, Lenz Taguchi, Lind, Nordin Hultman & Åsén, Pedagogik i en föränderlig omvärld. Teoretiska
reflektioner; Lenz Taguchi, Hundra år av observation och dokumentation i förskolan. Alla på HLS Förlag.
46 Höjdens förskola, 1998, 2000 Täppans förskolan, 1998, 1999. Karin Furness har följt arbetet i projektet
”Pedagogik i en föränderlig omvärld” som atelierista-konsult. Detta betyder att hon har gått in på förskolor och
enskilda avdelningar för att såväl praktiskt som i ett gemensamt reflektionsarbete stötta pedagogerna i arbetet
med barnen. Jag vill även hänvisa intresserade läsare till följande skrifter: Ängbygården, 2000 och 2000a;
Gläntan 2000 samt Gunarsson, 2000, vilka ger intressanta inblickar i förändringarbete och projektarbeten.
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den ”norm” som gäller i min egen praktik; dels den egna forskningspraktiken, men
också mitt stora intresse för pedagogisk dokumentation både som norm men även som
’motstånd’ mot normerande praktik.

Med andra ord finns ingen forskning gjord kring observerandes och dokumenteran-
dets praktiker i svensk förskola. Däremot finns en uppsjö av litteratur kring
observationsteknik och observations- och dokumentationsmetod. I det tredje kapitlets
nutidshistoriska läsningar kommer jag att referera till sådan litteratur.47 För detta arbete
har dock även forskning kring förskolan, förskolebarnet och förskolläraryrket allmänt
sett varit väldigt viktigt. Kenneth Hultqvists avhandling Förskolebarnet – en
konstruktion för gemenskapen och den individuella frigörelsen (1990) är det forsk-
ningsarbete som fungerade som en viktig igångsättare och inspirationskälla för mitt
eget arbete, varför jag specifikt vill nämna det här. Annan forskning kring fältet
barndom, förskola och förskolläraryrket som särskilt utmanat och inspirerat mig är
Boel Henckels, Kajsa Ohrlanders och inte minst Ingegerd Tallberg Bromans arbeten.
Inför ett arbete med en avhandling läser man en oändlig mängd litteratur på de mest
skilda områden, som på något sätt berör det man själv håller på med. Det mesta av
denna litteratur finns inte ens refererad i någon av mina många noter. Ironiskt nog är
det ofta dessa icke refererade texter som i sitt producerande av känslor av motstånd
betytt mest för formulerandet av det jag velat säga.

AVHANDLINGENS UPPLÄGGNING

Avhandlingen är organiserad och upplagd på ett sådant sätt att mitt arbete framstår
som två eller kanske till och med tre olika undersökningar gjorda efter varandra. Min
läroprocess innebar dock att dessa undersökningar pågick mer eller mindre samtidigt,
och att de istället kan förstås som tre olika perspektiveringar eller ”läsningar” av sam-
ma frågeställning. Genom att använda begreppet läsning istället för analys för detta
avhandlingsarbete, vill jag poängtera att jag förstår alla former av forskningsmaterial
som avläsbara texter, vilka kan läsas på flera olika sätt beroende av vilken diskurs vi
använder för att ge det vi läser innebörd och mening. Istället för att tänka kring de
olika kapitlen som olika typer av undersökningar eller analyser vill jag således se dem
som läsningar av olika empiriska texter; historiska, samtida och teoretiska samt
empirisk text i form av bandat tal och dokumentation från pedagogisk praktik.

I kapitel tre hoppas jag att den nyfikna läsaren skall dras med i ett äventyr av
teoretiskt/praktiskt rådbråkande och i ett försök att på flera sätt än ett försöka förstå
historiska och samtida texter sedan 1930-talet, kring arbete med observation och
dokumentation. I kapitel sex vill jag bjuda in till en komplex läroprocess av ”med-,

                                                  
47 Kapitel 3 utgör en komprimerad sammanfattning av ett mer omfattande forskningsarbete som sammanställts i
boken Hundra år av observation och dokumentation i förskolan under utgivning på HLS Förlag under 2001.
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mot-, hit- och dit-gångar”, som jag tillsammans med tre pedagoger varit med om i det
som i konventionella termer skulle kallas en empirisk studie av arbete med pedagogisk
dokumentation. Däremellan finns tre kapitel som i första hand arbetar med teorier som
diskurser. Kapitel två innebär ett teoretiskt rådbråkande av min första frågeställning
om möjligheterna av att ett pedagogiskt dokumentationsarbete kan innebära att barn
och pedagoger kan ”ta makten” över sina läroprocesser och sina praktiker. Kapitlets
utforskande av begreppen makt, motstånd, emancipation och frihet, innebär dessutom
en teoretisk positionering av mitt forskningsarbete samt en bakgrund till de kommande
kapitlen. Denna teoretiska positionering fortsätter sedan i kapitel fyra och fem. I
kapitel fyra försöker jag ge ett teoretiskt och forskningsmässigt underlag till min
omformulerade frågeställning, som alltså frågar huruvida det pedagogiska dokumenta-
tionsarbetet kan ses som en oavbruten process av motstånd mot förgivet tagna
föreställningar och normerande praktiker. Kapitel fem redovisar de metodologiska
ställningstaganden jag gjorde i samband med min studie på Åkervägens förskola. Det
är min förhoppning att läsaren slutligen i kapitel sju kan göra sig en förståelse av vad
en feministisk poststrukturalistisk och dekonstruktiv studie skulle kunna vara. Kapitlet
förhåller sig till ett arbete med pedagogisk dokumentation som en praktik av
’motstånd’ och min forskningspraktik som en ’motståndets’ etik och ett rum för såväl
inkluderanden som överskridanden. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på
engelska.

EN LÄSANVISNING

Att ”krydda” texten med det stora antal citat som jag har gjort i den kommande texten,
handlar inte om att imponera på någon; göra texten mer akademisk; låta citaten stå
som bevisföring för mitt eget resonemang; eller om osjälvständighet i förhållande till
teoretisk text och/eller empiri. För mig handlar det istället om att visa vilka texter min
läroprocess vävts fram av. Allt jag har tänkt är tänkt i relation till alla dessa olika typer
av texter. Citaten utgör därmed en slags redovisning av forskningsarbetets tillblivelse,
samt min tillblivelse som forskande subjekt. Till läsaren, som kanske tycker att citat är
tröttsamt och fungerar som hinder i läsandet, vill jag säga att inkluderandet av dessa
citat erbjuder läsaren minst två möjligheter som innebär helt olika läsningar. Den ena
innebär en möjlighet att låta citaten sätta sig i relation till den egna läroprocessen. Den
andra läsningen innebär helt enkelt att man hoppar över alla citat, eftersom texten i
stort sett är konstruerad på ett sådant sätt att detta är möjligt. Detta innebär att man
som läsare tar ett steg bort från det sätt att läsa som är det gängse, nämligen att läsa
vartenda ord på sidan i rätt ordning, och att uteslutandet av text med nödvändighet
innebär att läsningen inte blir autentisk, dvs ”sann” och ”äkta”. Jag vill göra en poäng
av detta eftersom jag själv har haft mycket svårt för att frångå detta gängse läsningssätt
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och tron på att faktiskt kunna förstå texten på det sätt som författaren avsett. Nu när
jag vet att jag inte ens som författare förstår min text bara på ett sätt, kan jag också
förhålla mig ”friare” i mina läsningar av andras texter.

Den här texten kommer i kapitel tre och sex dessutom vara ”kryddad” med en
mängd intervjucitat samt utdrag från samtal som jag fört tillsammans med de
deltagande förskollärarna. Intervjucitaten och samtalen är i hög utsträckning placerade
i textrutor. Detta betyder att en särskild relation mellan texten och utdragen kan
konstrueras som innebär att både jag själv och läsaren är medkonstruktörer. Ibland har
min avsikt varit att skapa en kontrast och ibland att ge exempel på något. Min
förhoppning är att textrutorna ska göra läsaren mer delaktig i sin läsning.
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ett tillstånd av samtidighet
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KAPITLETS SYFTEN OCH EN FRÅGESTÄLLNING SOM ÄR BÅDE
NÖDVÄNDIG OCH ’FARLIG’

I detta kapitlet beskriver jag hur mina teoretiska läsningar sattes i rörelse med utgångs-
punkt från min frågeställning om möjligheten för barn och vuxna att ”ta makten” över
sitt lärande och sin praktik, som en samtidigt konventionell men nödvändig och kanske
mycket ’farlig’ frågeställning. Med begreppet ’farlig’ vill jag återanknyta till Foucault-
citatet i avhandlingens inledningen. Men min användning av begreppet refererar även i
en viss mening till filosofen Jaques Derridas tänkande kring ”the dangerous supp-
lement”.48 Det farliga tillägget avser här den dekonstruktiva förståelsens tillägg till
dominerande förståelser, och kommer mer utförligt att beskrivas senare i detta kapitel.

Varför frågeställningen känns både nödvändig och ’farlig’, handlar ur ett femi-
nistiskt perspektiv om förskolefältets och förskollärar- och barnskötaryrkets mycket
låga status i samhället, och det ständiga ifrågasättandet av denna verksamhets syften
och villkor. ”Barnet som projekt” för ett bättre samhälle har stått i centrum, men också
i korsdraget mellan uttalade och outtalade konflikter som funnits och fortfarande finns
i samhället. Jag vill särskilt lyfta fram konflikten mellan samhällets behov av kvinnlig
arbetskraft, manliga strukturers behov av att markera en skillnad mellan en privat och
en offentlig sfär – hem/familj och arbetsliv – samt kvinnors längtan efter att få tjäna
sitt eget uppehälle, vara ekonomiskt oberoende av män samt vara självständigt
tänkande subjekt. Därför är frågeställningen konventionell, eftersom den frågar efter
ett motstånd (med en modernistisk innebörd) som hoppas på en befrielse från en
beroende underordning och en ned- och/eller undervärdering. Den är ’farlig’, eftersom
den mitt i den pedagogiska praktiken vill ifrågasätta den grundläggande tudelade
(dikotoma) och hierarkiska uppdelningen mellan ett högre stående rationellt tänkande
och kunskapsskapande manligt subjekt (som uttrycks i skolans och den högre
utbildningens sfärer) och ett lägre stående omsorgstagande, relationellt kvinnligt
subjekt i utbildning av våra yngsta medborgare.49 Kvinnor och kvinnliga lärare för små
barn har historiskt sett alltid haft lägst status och minst betalt i förhållande till män i
samma yrke och i förhållande till kollegor i högre utbildning.50 Värst av allt är att de i
mycket begränsad utsträckning tilltrotts förmågan att tänka, reflektera och producera
egen kunskap, och till och med setts som rationellt oförmögna. De är som kvinnor helt
enkelt reproducenter/överförare av andras kunskap och inte själva kunskapsskapande
subjekt.51 Småningom hoppas jag att denna avhandling kan visa många exempel på de
                                                  
48 Derrida, 1976, s.141.
49 Flax, 1993; Munroe, 1996.
50 Florin, 1987.
51 Flax, 1993, s.16.
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kvinnliga deltagande pedagogernas kompetens, lust och glädje i förhållande till att
reflektera, kritiskt granska och intellektuellt bearbeta sin teori/praktik; att vara
kunskapsskapande subjekt. Ett viktigt syfte med detta inledande teoretiska kapitel är
därför att teoretiskt underbygga både en sådan förståelse av den kvinnliga
förskolläraren, men även det teoretiska perspektiv jag valt för detta avhandlingsarbete,
nämligen det feministiskt poststrukturella.52 Jag har försökt att se min avhandling som
feministisk därför att den, som Jeanette Rhedding-Jones hävdar, insisterar på sin brist
på traditionell auktoritet och strävar efter att rubba eller åtminstone rucka lite på
”herraväldet” – det vill säga de dominerande vetenskapliga maktproducerande prak-
tikerna och framställningarna inom svensk förskolepedagogisk forskning.53

Huvudsyftet med såväl detta kapitel som med avhandlingen i stort är dock att förstå
något om de teoretiska möjlighetsvillkoren för det vi kallar förändring. Kapitlet kretsar
i första hand kring min ursprungliga frågeställning. Det beskriver vilka avgörande
insikter som ledde fram till att jag småningom behövde förkasta formuleringen av min
frågeställning och formulera om den. Att arbeta fram texten i detta kapitel med
utgångspunkt från min första frågeställning innebär att jag kritiskt behövde granska
och på olika sätt förstå de begrepp som arbetet cirkulerar kring; makt, motstånd,
emancipation och frihet. Jag vill försöka visa hur innebörden i de här begreppen kan
förskjutas med utgångspunkt från samtidigt teoretiska och pedagogiskt praktiska
perspektiv och förståelser. Men jag vill också visa hur förskjutningarna utgår från att
vi alla är inskrivna i vissa modernistiska tankestrukturer och förståelser som vi varken
helt och hållet kan eller kanske inte ens vill komma ifrån. Kapitlet beskriver även på
vilket sätt den poststrukturella diskursen, mot bakgrund av kunskapsteoretiska och
metafysiska ställningstaganden, fått mig att förskjuta förståelser av begrepp och
praktiker. Därigenom, menar jag, kan den poststrukturella diskursen även hjälpa oss att
förstå förändring, och möjligheten av förändring som en ständigt pågående process. En
sådan process avser en rörelse snarare än fixerade tillstånd, som inte progressivt går
från en sak till en annan, utan kan röra sig i oförutsägbara riktningar som upphäver det
gängse tids- och rumsperspektiven.54 Därför har jag istället valt att tala om ett tillstånd
av samtidighet. Där befinner man sig samtidigt i det som tidigare definierade ens
tänkande/handlande, och i det nu som omdefinierar hur man kommer att tänka och
handla i framtiden. Eller för att tala i poststrukturella termer, ett tillstånd där vi sam-
tidigt som vi förstår hur vi är teoretiskt/praktiskt inskrivna, öppnar oss för för-
skjutningar, omformuleringar och överskridanden av dominerande och för givet tagna
innebörder i vårt tänkande/handlande.

                                                  
52 Generellt kan sägas att feminister som arbetar med en poststrukturalistisk hållning, mer än andra
poststrukturalister betonar den politiska aspekten och möjligheten till förändring där individens agentskap är
central, men på ett annat sätt än i modernistisk teori. I kapitel fyra skriver jag fram den feministisk
poststrukturella hållningen i relation till mitt ämne.
53 Rhedding-Jones, 1996a, s.22-23.
54 Dumm, 1996; Merleau Ponty, 1962.
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Att kalla sig poststrukturalist innebär att även om jag valt att förstå tillvaron, mig
själv och andra i termer av mänskligt konstruerade och avläsbara tecken, text, dis-
kurser och med dessa sammanhängande praktiker, innebär detta inte på något sätt att
jag för den skull är ”nihilist” eller ”relativist”.55 Jag har inte givit upp vad jag ser som
en etik och en strävan mot ett förändrat och i viss mening ’förbättrat’ tillstånd. Detta är
en viktig orsak till att jag kallar mig feminist. Feminism(er), både historiskt och teo-
retiskt, är nämligen ofrånkomligen modernistiska rörelser, eftersom de strävar efter
förändring av det som av feminister uppfattas som dominerande patriarkala makt-
relationer.56 Å den andra sidan kan inte feminism(erna) helt och hållet hålla fast vid ett
modernistiskt synsätt, skriver Susan Hekman, eftersom detta grundar sig på och
upprätthåller de dikotoma maktförhållanden som antingen gör mannen, eller kvinnan,
överordnad respektive underordnad. Därför, fortsätter Hekman, har feminism(er)
mycket att vinna på att istället alliera sig med ett poststrukturellt tänkande.57 Eller,
som jag hellre skulle vilja uttrycka det: Att med hjälp av ett kritiskt diskursivt och
dekonstruktivt granskande överskrida den modernismens diskurs som vi alla är så
tydligt inskrivna i, för att samtidigt befinna oss i den och i överskridandet. Därmed är
en feministiskt poststrukturell hållning, som jag förstår den, just en hållning och inte
en ny ”lära”/metafysik. Istället opererar denna hållning i förhållande till de diskurser,
teorier och föreställningar som dominerar vårt tänkande och handlande, genom att
kritiskt granska dem via den eller de processer som brukar kallas för dekonstruktion.
Sådana processer beskrivs närmare senare i kapitlet.

VI ÄR ALLA INSKRIVNA I EN MODERNISTISK DISKURS

En av de största utmaningarna i mitt liv är att göra mig själv uppmärksam på vad det är
för innebörder/mening (diskurser) som dominerar mitt tänkande och handlande som
människa, kvinna, partner, mamma, syster, dotter, vän, forskare osv. Peter Wagner
identiferar det moderna och de föreställningar som sammanhänger med det, som den
allra viktigaste utmaningen idag för utforskande och kritisk granskning:

The foremost task of social theorizing is to advance our understanding of human
agency. To come to an understanding of moderninty, is to me the most honorable
ambition of contemporary history and social research. And the question of liberty

                                                  
55 I kapitel 4 och kapitel 6 klargörs tydligare varför min hållning inte kan anses vara varken nihilistisk och/eller
relativistisk.
56 Hekman, 1990, s.2.
57 Ibid.
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can without doubt be regarded as the key problematic of normative political
theory.58

Wagner menar att frågor om människans frihet, autonomi och agentskap är centrala i
modernitetens diskurs. Detta innebär också att denna diskurs är mycket starkt kopplad
till normativ och politisk teori. För mig är dessa frågor kopplade till min förståelse av
pedagogik som ofrånkomligt normativ och politisk. Det var också i termer av norma-
tivitet och politik som jag småningom skulle komma att förstå min ursprungliga fråge-
ställning. Den formulerades efter mitt möte med den pedagogiska filosofin i Reggio
Emilia och den pedagogiska praktiken med pedagogisk dokumentation där och i pro-
jektet i Hammarby. När jag formulerade den tänkte jag att den här filosofin och prak-
tiken inte på samma sätt som annan förskolepraktik var normativ i meningen föreskri-
vande och resultatorienterad i fråga om kunskaps- och färdighetsmålsättningar. Fråge-
ställningen utgick i sin formulering från att förskolans barn och pedagoger behövde
frigöras/befrias från en föreskrivande och normativ pedagogik/praktik. Det var först i
mina teoretiska fördjupningar som jag insåg, dels att min frågeställning var formulerad
inom ett modernistiskt paradigm, och dels att det fanns sätt att arbeta med pedagogisk
dokumentation som definitivt fungerade på ett både föreskrivande och normativt sätt,
för såväl barn som pedagoger. Det är om dessa insikter den följande texten skall
handla. Jag kommer i framställningen nedan att exemplifiera hur ett arbete med peda-
gogisk dokumentation och min frågeställning om att ”ta makten” över sitt lärande och
sin praktik, kan ges innebörd och mening med utgångspunkt från olika diskurser.

EN MODERNISTISK FUNKTIONELL FÖRSTÅELSE AV ATT ”TA
MAKT”

Uttrycken det moderna och det moderna projektet refererar till en modernistisk
meningsbärande diskurs som tydligt uttrycktes av upplysningens män under 1600- och
1700- talen, såsom Jean Jacques Rousseau och Immanuel Kant.59 Peter Wagner skriver
att det moderna projektet vilar på två grundläggande antaganden eller föreställningar.
När jag läste Wagners text såg jag tydligt hur dessa antaganden kan läggas vid sidan
av såväl den pedagogiska disciplinen som min frågeställning om att via dokumenta-
tionens synliggöranden ”ta makten” över sitt eget lärande och sin egen praktik. Dels
handlar det, menar Wagner, om viljan att begripa, förstå och förklara den sociala
                                                  
58 Wagner, 1994, s. Xi.
59 Modernitet brukar också beteckna en tidsperiod med början i renässansen och anknytningar tillbaka till
antiken. Modernism hänförs allmänt till särskilda kulturella och estetiska stilar som utvecklades under 1900-talet
i opposition mot klassicismen. Modernismen som estetisk diskurs syftade till att finna den inre sanningen bakom
ytan. Modernisering refererar till den sociala utvecklingen till följd av industrialiseringen. Därför refererar
postmodernitet ofta till tidsperioden efter industrialiseringen och tillståndet efter det att västvärlden förlorat tron
på de med industrialismen sammanknippade stora berättelserna, främst kapitalismen och Marxismen (Se vidare
Sarup, 1993, s.130-131; 143-144).
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världen. Inom pedagogik handlar detta om att försöka begripa, förstå och förklara den
pedagogiska praktiken via vetenskapliga metoder såsom observation och dokumen-
tation. Dels handlar det moderna projektet om möjligheten att forma och ordna
exempelvis den pedagogiska praktiken så att den i progressiv bemärkelse blir allt
bättre.60 Det handlar med andra ord både om ett kunskapsskapande/vetenskaplig-
görande och ett normativt och politiskt ställningstagande om hur denna kunskap skall
kunna användas för att forma världen (pedagogiken i förskolan) och människorna på
det sätt man vill ha den/dem. Det som brukar kallas modernismens humanism – det
som den poststrukturella kritiken främst riktar sig mot – handlar å den ena sidan om
modernismens kunskapsteorier och å den andra sidan om humanismens normativa
fastställande av vad en människa/individ/subjekt är och skall vara. Eller, med andra
ord, handlar humanism om en normativt föreskrivande aspekt av slutmålen för för-
ståendet, förklarandet, formandet och ordnandet. Jag förstod att jag behövde titta lite
närmare på begreppen upplysning och humanism för att förstå vad min frågeställning
om att ”ta makten” över sitt lärande och sin praktik producerar i det jag kallar en
modernistiskt funktionell och positivistisk läsning.

Vetenskapernas, och särskilt pedagogikens, idé i modern tid vilar på det moderna
projektets idé om upplysning som brukar dateras tillbaka till sent 1600-tal. ”Upplys-
ningens program var att avmystifiera världen. Den ville lösa upp myter och ersätta
inbillning med vetande”, skriver Max Horkheimer och Theodor Adorno, två filosofer i
Frankfurtskolan som särskilt studerat upplysningen.61 När man säger att
upplysningstiden handlade om en strävan bort från medeltida mystik mot ett rationellt
vetenskapliggörande, talar man med utgångspunkt från en strävan att (ut)bilda den
stora allmänheten. Gunnar Aspelin citerar den franske matematikern och
revolutionsmannen Condorcet:

Det skall komma en dag, då tyranner, präster och deras förvillade eller brottsliga
redskap endast skall finnas på teaterns tiljor och på historiens blad, och då solen
skall gå upp över ett släkte av fria människor, som inte erkänner någon annan herre
än sitt eget förnuft.62

Det var vetenskapen som i upplysningsdiskursen skulle frigöra tänkandet från fördo-
mar och vidskepelse, samt förbättra de tekniska resurserna för att skapa ett progressivt
bättre samhälle.63 Vetenskapen innebar dock inte en konflikt med ett religiöst tänkande

                                                  
60 Wagner, 1994, s.175. För de engelska begreppen anförs här direkt citat:  ”The project of modernity rests on
two very basic assumptions, those of the itelligibility and the shapeability (or manageability) of the social
world.”
61 Horkheimer & Adorno, 1997, s.19.
62 Aspelin, 1990, s.121.
63 Ibid. 1600-talet rationalistiska och empirisistiska filosofi och vetenskap, med tänkare som Galilei, Hobbes och
Descartes, innebar att en stadig grund för det som skulle kallas upplysningsdiskursen redan hade lagts. Dessa
män hade utvecklat nya matematiska teorier och rationella vetenskapliga metoder (Ibid., s. 34 ff.).
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som man kanske skulle kunna tro. Tvärtom utvecklar upplysningsfilosofen René
Descartes (1596-1650) det så kallade ontologiska beviset, som mynnar ut i en idé om
ett oändligt och absolut fullkomligt väsen som kallas Gud – den sanna kunskapens
centrum.64

För det vi idag avser med pedagogik som vetenskap och pedagogisk praktik har
naturligtvis det här tänkandet en avgörande betydelse. När man läser 1700-tals
pedagogen och filosofen Jean Jacques Rosseaus (1712-1778) bok om Émile och en
”naturlig” fostran för att utveckla barnets sanna natur, kan man förstå att barnet blev
upplysningens och det modernas kanske viktigaste projekt.65 Genom att lära barnet att
av egen fri vilja lära sig välja det goda, sköna och rätta, skulle man kunna åstadkomma
ett bättre framtida samhälle. Men detta naturligt fria och självdisciplinerade barn var
företrädelsevis ett barn av manligt kön ända in på den andra hälften av ”Barnets
århundrade” – det 1900-tal vi just lämnat bakom oss.66 Jean Jacques Rousseau skrev
även ett mindre känt kapitel om uppfostran av Émiles framtida maka, Sophie, som han
menade var rationellt oförmögen och därmed inte kunde ses som en autonom och
myndig medborgare.67 Sophie och Émile kan ses som namnen på de två, av upplys-
ningsfilosofen Immanuel Kant (1724-1804) introducerade och separerade, sociala
arenor som tillsammans och i relation till varandra har definierat det västerländska
samhällslivet under den moderna tidsepoken, nämligen den starkt könade/köns-
relaterade dikotomin privat – offentligt.68 Att tänka i termer av tudelningar (dualismer)
som formar dikotomier var ett viktigt inslag i upplysningstänkandet och formulerades
tydligt i Descartes metafysik.69 Denna metafysik stipulerade grundläggande och
motsatta kateogorier, vilka i sin tur refererar tillbaka till Platons argumentationer som
utgår från motsatena god – ond; insidan – utsidan; det essentiella – representationen;
liv – död, osv.70 Den mest centrala dikotomin i Descartes metafysiska system var
uppdelningen mellan den medvetna världen (res cogitans: själs-substanserna) och den

                                                  
64 Aspelin, 1990, s.52-53.
65 Se Hultqvist, 1990; Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Ohrlander, 1992; 1999.
66 Om Ellen Key och Barnets århundrade se Ohrlander, 1998.
67 Rousseau, 1977. Se även diskussionen om Émile och Sophie i Jane Roland Martins mycket läsvärda bok,
Reclaiming a conversation, 1985.
68 Flax, 1993, s.77. Flax skriver: ”Kant introduces what will become a key theme of modernization: the
necessary separation and differentiation of the private (family) and the public, the world of dependence and the
world of freedom.”
69 Med detta dikotoma tänkande och en dualistisk föreställningsvärld grundläggs det som brukar kallas
representationsepistemet. Det innebär att uttrycket/representationen (skriften, det vetenskapliga språket, bilden,
arkitekturen etc) representerar den ’sanna’/’egentliga’ världen. Om representationsepistemet, se exempelvis,
Benhabib, 1992, s.226. Foucault menade att ett épistème var de relationer som tillsammans under en given
tidsperiod, ger upphov till diskursiva kunskapsteoretiska praktiker och tankefigurer som formerar sig i
vetenskapligt formaliserade system, Foucault, 1997; Se även Foucault i Palmer, 1997, s.92.
70 Collins & Mayblin, 1998, s.32.
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materiella världen och kroppen (res extensa). I Descartes tänkande är materien absolut
själlös liksom själen absolut immateriell.71

Dikotomierna blev viktiga för mig att tänka kring för att förstå den modernistiska
diskursen i mitt förhållande till min frågeställning, den pedagogiska praktiken i Reggio
Emilia men även min relation till feminismen. Den praktik jag såg i Reggio Emilia
utmanar i första hand dikotomin vuxen – barn, i sitt positionerande av barnet som en
jämlik medborgare och ett kunskapsskapande subjekt med samma värde och rättig-
heter som den vuxne. Därmed utmanar denna praktik även Kants centrala dikotomier
myndighet – omyndighet och medborgare – förmyndarskap. I ett feministiskt perspek-
tiv blir barnet och kvinnan likställda, eftersom även kvinnan fram till början av 1900-
talet i västvärlden, och fortfarande i många andra delar av världen, ses som en
omyndig medborgare även som vuxen och gift under makens förmyndarskap.
Dessutom utmanar verksamheten i Reggio Emilia, som jag ser det, dikotomierna
rationalitet – irrationalitet samt värdegrund/etik – relativism/anarki. De visar en
öppenhet för irrationalitet och fantasi. De visar även att ett slags tankens/handlandets
kaos och anarki är nödvändigt för att en annan sorts etik, i förhållande till barns
rättighet att vara kunskapsskapande subjekt, skall kunna komma till stånd. På
motsvarande sätt utmanar feminismen dessa dikotomier, och inte minst dikotomin
kultur – natur. Natur associeras till den ”naturligt reproducerande” kvinnan och kultur
till den ”rationellt skapande” mannen.72 Feminismen utmanar genom att jämställa den
naturliga, otyglande irrationaliteten med rationaliteten och fråga efter möjligheterna till
en annan värdegrund/etik, där flera sätt att vara kvinna och man är möjliga.73 Såväl
verksamheten i Reggio Emilia som feminismen utmanar därmed det som Peter
Wagner sammanfattar som det moderna projektets humanistiska ideal, nämligen att:
Fria och förnuftiga subjekt ska sträva mot ett förverkligande av sin natur, sitt förnuft
och det gemensamma bästa.74

I den modernistiska diskursen är maktbegreppet kopplat till kunskap, vetenskap och
sanning. Horkheimer och Adorno refererar i sin bok kring upplysningens dialektik till
upplysningstänkaren Francis Bacon (1561-1626) som skriver att makt och kunskap är
synonyma. Denne lär också ha varit en av de första som menat att människans främsta
intresse inte är vetenskaplig sanning, utan användbarheten av kunskapen, vilket
ytterligare understryker att makt och kunskap skulle vara synonyma i det jag här kallar

                                                  
71 Denna strängt dualistiska världsbild bröt radikalt med det tidigare dominerande tänkandet uttryckt i
renässansens naturfilosofi och skolastiken. Aspelin (1990) skriver att skolastiken och renässansens naturfilosofer
i naturförloppen såg en manifestation av världssjälen, och att allt organiskt hade själsliga yttringar och själsliga
krafter (s.55). För övrigt handlar skolastiken i första hand om hur filosofi och teologi studeras vid de stora
universiteten under medeltiden. Metafysik, semantik och logik var nära förbundna med varandra. Även om
naturfilosofins strävan var att hitta logiska lagar som var oberoende av mänsklig erfarenhet kunde de också ha
själsliga egenskaper. (Se vidare: Filosofilexikonet, 1993, s.386 samt s. 510).
72 Hekman, 1990, s.103.
73 Ibid.
74 Wagner, 1994, s.8-9.
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ett funktionalistiskt modernistiskt synsätt.75 Sanningen förstås som samtidigt neutral,
god och rationellt riktig för alla, skriver Jane Flax (1993), professor i politisk veten-
skap. Hon menar att de moderna västerländska samhällenas centrala legitimitetsregel
är just sanningen. Legitimering av makt måste vara grundad på vetenskapligt rationell
och därmed sann kunskap. Ju mer rationella vetenskapliga lagar vi kan konstruera,
desto sannare blir den kunskap vi kan få, och tvärtom: Ju större tillgång vi har på sann
kunskap desto mer rationellt kan vi arrangera den juridiska och sociala världen. Där-
med, skriver Flax, är kunskap, makt, sociala institutioner, status och stat ömsesidigt
beroende av varandra. Medborgare underkastar sig lagar och regler för att de litar på
att dessa är grundade på sann kunskap. Pedagoger underkastar sig på samma grunder
vetenskapliga teorier om barns utveckling med föreskrivande praktiker. Vi lär oss till
och med att vi blir (att bli) emanciperade och fria individer, om vi lyder lagar som vi
rationellt förstår som sanna och riktiga.76 Här finns en koppling mellan Flax och
Friedrich von Hayek, en av liberalismens stora tänkare i början av 1900-talet, som
menar att idén om individens frihet måste förstås som en konstruktion i den moderna
kulturen. Nikolas Rose citerar von Hayek:

Man has not developed in freedom… Freedom is an artefact of civilization…
Freedom was made possible by the gradual evolution of the discipline of
civilization which is at the same time the disicpline of freedom.77

Forskaren Nikolas Rose visar hur diskursen om det fria humanistiska subjektet har
producerat ett tänkande och handlande sedan upplysningstiden, som innebär att vi
alltid utgår från en strävan eller längtan efter frihet. Därmed har frihet blivit en styr-
ningsstrategi för allt från regeringar, skolor, fängelser till familjen, som en av moder-
nitetens viktigaste institutioner. En rad styrningsteknologier har tänkts fram med ut-
gångspunkt från frihetsdiskursen, visar Rose.78 Kenneth Hultqvist skriver om hur barn-
uppfostran och förskolepedagogik utgör sådana styrningstekniker, där idéer om det
självreglerande barnet, fri lek, fritt skapande etc ingår.79 Humanismens självreglerande
individ är en individ som avkrävs ett ansvar i förhållande till det som förstås som ett
sant (essentiellt), sammanhållet och essentiellt ”jag”/”själv”, men som först via
humanismens bildning helt och fullt kan ”bli människa”. Detta är ett förnuftigt och
rationellt tänkande subjekt som via bildning gör sig oberoende av omvärlden.
Människans frigörelse/emancipation innebär därmed ett förverkligande av sig själv i
enlighet med denna norm.80

                                                  
75 Horkheimer & Adorno, 1997, s.20-21.
76 Flax, 1993, s.41-42.
77 Rose, 1999, s.67.
78 Ibid., s.66-67.
79 Hultqvist, 1990; 1998a, 1998b.
80 Filosofilexikonet, 1993, s.237-238. För den tyske idealisten Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
handlade frihet om att ”’förverkliga det goda livet i överensstämmelse med förnuftet’”, eftersom tillvaron som
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Min frågeställning åberopar i sin formulering individens frihet att ”ta makten” över
sitt eget lärande. I förhållande till det Wagner, Rose och Hultqvist skriver producerar
frågeställningen en förståelse där fria, förnuftiga subjekt skall förverkliga sin natur.
Det vill säga att individen med hjälp av förnuft och rationalitet (som är de manliga
egenskaperna) skall konstruera en kultur och en etik som på ett föreskrivande sätt är
lika för alla, men som uppvärderar vissa kvaliteter och under- och nedvärderar andra
(barns och det som betecknas som kvinnliga, exempelvis irrationalitet, kaos, fantasi
etc.) Ett arbete med att observera och dokumentera barn skulle i en sådan modernistisk
läsning innebära ett insamlande av (vetenskaplig) kunskap som kan översättas till
rationella beslut om barns behov och vad barnen behöver för att bli rationella och
förnuftiga. Att ”ta makten” skulle referera till en förståelse av att barnet befrias via
observationernas synliggörande av var barnet utvecklingsmässigt befinner sig i
förhållande till en för tiden gängse vetenskap (utvecklingspsykologin under 1900-
talet). Pedagogikens syfte blir att barnets lärande rationellt och förnuftigt kan styras in
på vägar som vetenskapligt belagda visar hur barn lär sig. Barnet lär sig förstå varför
det är viktigt att lära sig och kan därmed ”ta makten” över sitt lärande. För
pedagogernas del används dokumentationen, i en modernistiskt funktionell läsning, för
att de skall kunna förstå hur praktiken måste vara utformad i relation till vetenskapliga
teorier och för allas gemensamma bästa formulerade och förnuftiga målsättningar.
Observationernas synliggörande och kontrollen gentemot vetenskapliga teorier gör att
pedagogerna kan fatta bättre och mer rationella beslut. Därmed kan de bättre
kontrollera, planera och organisera sin praktik, eller med andra ord; ”ta makten över
sin praktik”. Makten tas och ägs av den som har tillgång till vetenskaplig kunskap.
Den vetenskapliga kunskapen befriar både barnet och pedagogen genom att den läggs
till grund för rationella beslut.

Om jag försöker förstå min frågeställning och ett arbete med observation och
dokumentation med hjälp av en modernistiskt funktionell diskurs hamnar jag därmed i
en förståelse som inte överrenstämmer med den strävan efter ett kontinuerligt
förändringsarbete med utgångspunkt från barnens och pedagogernas läroprocesser,
som jag skisserade i avhandlingens inledning. Jag vill nu pröva vilka förståelser av
frågeställningen andra diskurser kan generera. Även om de diskurser som prövas i
nästkommande avsnitt betraktas som inplacerade inom det modernistiska paradigmet81,

räknas de inte till det som filosofen Seyla Benhabib kallar ett positivistiskt representa-

                                                                                                                                                              
helhet styrs av förnuftsprinciper.Till den tyska idealismen räknas filosofer som Hegel, Goethe, Schleiermacher
och Humbolt (Lübcke, 1991, s.15).
81 Thomas S. Kuhn  (1992) etablerade begreppet paradigm som en accepterad modell eller ett mönster inom
vetenskapen, som likt ett juridiskt prejudikat kan artikuleras och specifieras under nya villkor, och som bedöms
med utgångspunkt från sin framgång att lösa vetenskapliga problem (s.31). Detta betyder att ett paradigm i första
hand fungerar som ett nätverk av starka begreppsmässiga, teoretiska, instrumentella och metodologiska
lojaliteter, snarare än  regler. Regler kan komma från paradigmet, men paradigmer kan styra forskningen också
utan definierade regler, skriver Kuhn (s.45).
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tionsepistem, eller det som jag här kallat en modernistiskt funktionell diskurs.82

Snarare kan man säga att 1900-talets franska och tyska filosofiska diskurser i stort sett
alla på något sätt varit kritiska till det positivistiska representationsepistemet. I en
mycket grovt förenklad bild av 1900-talets dominerande filosofiska diskurser kan man
säga att de i första hand relaterar till tre olika diskurser; fenomenologi, hermeneutik
och subjektsfilosofi.83

PÅ JAKT EFTER FENOMENOLOGISKA, HERMENEUTISKA OCH
SUBJEKTS-FILOSOFISKA LÄSNINGAR

I förhållande till den ständigt pågående ”uppgörelsen” med det positivistiska paradig-
met kan man sammanfattningsvis och mycket förenklat säga att medan positivismen
vill förklara, så vill hermenutiken förstå och fenomenologin beskriva fenomenen i
omvärlden.84 Detta får, som jag senare kommer att visa, konsekvenser för vilken
innebörd ett arbete med pedagogisk dokumentation får, samt hur man kan förstå
begreppen makt, motstånd, emancipation och frihet. Hermeneutiken, fenomenologin
och subjektsfilosofin som filosofiska diskurser utgår till vissa delar från Kants
tänkande.85 Exemplevis refererar fenomenologin till Kants idé om det transcendentala
jaget.86 Detta är grundidén i det jag redan kallat det humanistiska subjektet, som
föregår varje erfarenhet och ger subjektet/jaget dess enhet/sammanhållning.87 Även om
dessa filosofiska diskurser inte förrän med den kritiska filosofin (Frankfurtskolan) och
Sartres existentialsm särskilt kom att hantera frågor om makt, motstånd och frihet,
innebär de hermenutiska och fenomenologiska diskurserna att kritisk kunskap står i
subjektets tjänst. Seyla Benhabib menar att kunskap i de fenomenologiska och
hermeneutiska diskurserna inte, som i den positivistiska, skall vara funktionell och
legitimera makt i samhället, utan istället möjliggöra för den enskilda människan att få

                                                  
82 Benhabib, 1992, s.226.
83 Vanligtvis relaterar en filosof till alla dessa tre på något sätt i sitt tänkande. Marxismen, strukturalismen och
poststrukturalismen tog på olika sätt avstånd från, respektive sammanfördes med, dessa tre diskurser.
Exempelvis försökte Maurice Merleau-Ponty ”gifta samman” sin psykologiska kunskap med fenomenologisk
filosofi. Men han utvecklade också en strukturalistiskt influerad språkfilosofi, samtidigt som han bidrog till ett
nytt tänkande inom subjektsfilosofin, genom att överskrida den cartesianska objekts – subjekts dikotomin
(Merleau-Ponty, 1962).
84 Hermeneutik är ett slags tolkningsmetodik som utgår från medeltida bibeltolkningar. Fenomenologi och
hermenutik hör ofta nära samman, genom att olika fenomenologiska diskurser inte bara beskrivit fenomenen i
omvärlden, utan även förhåller sig till hur subjektet förstår sin omvärld – en filosofisk hermemeutik. Se vidare
Filosofilexikonet, 1993, s.227.
85 Poul Lübcke (1991) skriver att det under 1860 talet uppstod en Kantrenässans i den tyska filosofin, som
innebar att det omkring sekelskiftet och ända fram till ca 1930 talet var nykantianer som dominerade den
akademiska filosofin (s.23).
86 Jaget är inget ting, utan det som skapar ett sammanhang av våra erfarenheter av tingen. Jaget är den ”pol” mot
vilken alla medvetandeakter orienerar sig. Jaget är själva sammanhanget (Lübcke, 1991, s.69).
87 Filosofilexikonet, 1993, s.273.
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större makt över sina liv.88 Detta gjorde mig mycket intresserad av att pröva dessa
diskurser mot min frågeställning. Jag vill i den följande mycket översiktliga texten
relatera Kants skrivning kring upplysning till dessa tre filosofiska diskurser.

Upplysning avser, som jag läser Immanuel Kant, i första hand en process av kritiskt
tänkande, snarare än ett tillstånd av bildning, som är humanismens idealistiska
sluttillstånd.89 Kant skriver på följande sätt om upplysning:

Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet
är oförmågan att använda sig av sitt förstånd utan någon annans ledning.
Självförvållad är denna omyndighet eftersom dess orsak inte är oförstånd utan
bristande beslutsamhet och mod att bruka sitt förstånd utan ledning av någon
annan. Sapere aude! [Våga vara vis!] Ha mod att använda ditt eget förstånd! är
således upplysningens valspråk.90

Makt är i Kants text om upplysning dels förknippad med auktoritet och möjligheten att
beordra män att följa en order, men makt är även att som subjekt själv träda ur sin
självförvållade omyndighet och via användandet av sitt förstånd uppnå upplys-
ning/kunskap. Att ”ta makten” över sitt liv och bli en myndig och mogen människa
innebär i min läsning av Kant att man använder sitt eget rationella förnuft/förstånd,
snarare än att tänka som andra. Här finns ett utrymme för en fenomenologisk förståelse
av det transcendentala subjektets möjlighet att, som Edumund Husserl (1859-1938)
menade, kunna avskala sig alla förutfattade meningar och fördomar, för att kunna se
tingen som ”de verkligen är”.91 En annan möjlig variant skulle kunna vara det
hermeneutiska subjektets självständiga tolkning och förståelse av ett fenomen.92 Den
hermeneutiska förståelsen kunde, enligt Wilhelm Dilthey (1833-1911), inte reduceras
till natur, utan måste tolkas utifrån hennes historiska liv och att all kunskap tar sin
utgångspunkt ur mänsklig erfarenhet som måste tolkas i ett historiskt sammanhang –

                                                  
88 Benhabib, 1992, s.225.
89 Om bildning se exempelvis Benhabib, 1992, s.225.
90 Kant, 1978, i översättning av Donald Broady. Originaltexten är från 1784.
91 Edmund Husserl menade att allt kunskapsskapande utgår från det transcendentala jaget som förhåller sig till
den yttre livsvärlden. Genom att bortse från alla våra teorier, fördomar och förutfattade meningar kan, menade
Husserl, filosofen ”utöva epoché” och ”gå till sakerna själva”, och förstå dem som de ”verkligen är”. ”Det som
visar sig” som direkt närvaro, när filosofen utövar epoché, är därmed fenomen som de är (exempelvis ett träds
allmänna väsen eller eidos – idé). Väsenslagarna talar om vilka egenskaper ett föremål nödvändigtvis måste ha
inom ett visst föremålsområde om det skall kunna vara ett till området hörande föremål. Väsenslagarna är
därmed de ontologiska lagarna, eftersom ordet ”ontologi” betyder ”läran om” (logos) ”det varande” (on).
Fenomenologin är läran/filosofin om fenomenens allmänna väsen formulerade i väsenslagar, och var, enligt
Husserl, en vision om en allomfattande ontologisk kartläggning av alla föremålsområden som skulle ligga till
grund för all vetenskap. Se vidare Lübcke, 1991, s.40-60.
92 Medan den fysiska naturen inte har någon mening, utan bara kan förklaras med hjälp av naturvetenskapen,
menar Wilhelm Dilthey att humanvetenskapen går ut på att förstå den inneboende meningen. Därmed skiljer sig
den hermeneutiska diskursen radikalt från den fenomenologiska, genom att den skiljer på kunskap som erfars av
subjektet och som beskriver fenomenen i livsvärlden som de faktiskt är (fenomenologi), och kunskap som något
som förstås och tolkas fram av subjektet (hermeneutik). Se vidare Lübcke, 1991, s.30-39.
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historicism.93 Därmed kan något förstås bara med hjälp av en inlevelse i och återupp-
levelse av det medvetande, det liv och den historiska epok som en person eller text
eller något annat har tillkommit i.94 Med andra ord är det möjligt att nå kunskap/ upp-
lysning och ”ta makt” över sin egen självförvållade omyndighet både i enlighet med en
fenomenologisk och hermeneutisk diskurs.

I förhållande till frihetsbegreppet vill jag här i första hand relatera till Jean Paul
Sartres (1905-1980) subjektsfilosofi och hur hans existentiella frihetsbegrepp relaterar
till Kants text.95 I min förståelse av Kant menade han att för att subjektet skall komma
till ett tillstånd av upplysning och myndighet krävs att det först ges en viss sorts frihet.
Men det är en frihet som måste förvaltas på rätt sätt för att subjektet skall kallas
myndigt och upplyst. Det krävs att den som äger makten säger till sin undersåte:
”Resonera och resonera så mycket du vill och om vad du vill, men lyd!”, istället för
som tidigare ”Resonera inte, utan lyd!” Med andra ord krävs en makthavare som ger
individen frihet att tänka, resonera om och kritisera exempelvis skattesystemets
utformning, men som ändå har rätt att kräva och förväntar sig att man betalar skatten.96

Makt kan samtidigt ägas av makthavare och tas av undersåtar via bildning, liksom
frihet kan ges av makthavaren och uppnås via upplysning. I Sartres tänkande kring fri-
het är dock frihet något vi är ”dömda” till. Friheten blir synlig bara via motståndet. Det
som Sartre kallade en förverkligad frihet, snarare än den faktiska, kan bara uppnås via
ett motstånd som leder till ett överskridande av det faktiska varat (en soi), det vill säga
det hon enligt Sartre är i sig själv. En förverkligad frihet uppnås/tas av det medvetna
och lärande självet (pour soi), som via kunskap kan distansera sig från det faktiska
varat. Därmed kan man förstå det som att den distanserade (kritiska) reflektionens
betydelse i Sartres dualistiska diskurs kring subjektet och varat får samma dignitet som
den process av kritiskt tänkande som Kant avsåg för att upplysning och därmed frihet
skall uppnås.

Den ständigt pågående process av kritiskt tänkande som Kant förespråkade och
identifierade som upplysning och därmed frihet är länkad till tyskans begrepp ”räso-
nieren”. Michel Foucault tydliggör detta i sin skrivning kring Kants text, och menar att
en process av resonerande skiljer sig från den förståelse vi gjort/gör av humanismens

                                                  
93 Lübcke, 1991, s.30-31.
94 Filosofins lexikon, 1993, s.227. Enligt Hans Georg Gardamer (f.1900) kan en text bara förstås om man förstår
den som ett led i författarens livsförlopp och i dennes hela bildingsprocess. Därmed kan den hermeneutiska
forskaren förstå författaren bättre än han/hon förstår sig själv, eftersom författaren inte har överblick över
författarskapet, såsom forskaren har, utan befinner sig mitt uppe i det. Idén om den hermeneutiska cirkeln går
därmed ut på att man kan förstå helheten utifrån delarna och delarna utifrån helheten (Lübcke, 1991, s.166).
95 Sartre hade ett dualistiskt förhållningssätt till ”varat” som skrivs fram i hans mest kända bok L’ etre et le
néant som gavs ut 1943. Den mänskliga existensen är åtskiljd mellan ett vara-för-sig (pour-soi) och ett vara-i-sig
(en-soi). Varat-för-sig förhåller sig som ett medvetande om tingen utanför sig själv och till sig själv (pour-soi).
Människan är medvetande, men hon är även något i sig självt (en soi). Som medvetande har människan distans
till det givna och kan lösgöra sig från detta (Sartre, 1983).
96 Kant, 1978.
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upplysning som ett fixerat och idealt tillstånd.97 Foucault skriver att Kant menade att
en revolution mot despotism och maktförtryck visserligen kan lätta på förtrycket för
den stora massan, men att detta har inget med en ”sann förändring av tänkandet” att
göra. Den nya sanning som massan nu tillerkänner sig kommer att kontrollera den lika
mycket som tidigare, men på ett annat sätt.98 En sann förändring av tänkandet, i
Foucaults läsning av Kant, pågår därmed i ett oupphörligt kritiskt tänkande.

Jag förstår både de fenomenologiska och hermeneutiska diskurserna i mycket
generaliserande ordalag som mindre intresserade av ett oupphörligt kritiskt tänkande
för att skapa förändringar, men desto mer intresserade av möjligheterna för ett enskilt
subjekt att via beskrivningar respektive förståelser nå fram till en essentiell och sann
kunskap om världen. I förhållande till de positivistiska förståelserna innebär de
fenomenologiska, hermeneutiska och subjektsfilosofiska diskurserna en förskjutning
av en förståelse av hur kunskap genereras, från ett förhållandevis oberoende rationellt
och förnuftigt subjekt, till att kunskapsgenererandet blir alltmer beroende av det
enskilda subjektet. I Husserls fenomenologiska diskurs är det bara vissa subjekt som
har förmågan att ”avkläda sig” förutfattade förståelser av omvärlden, och i såväl den
hermeneutiska diskursen som i Sartres subjektsfilosofi handlar det om förståelser
genererade av subjekt som distanserar sig från sig själva för att förstå sig själva.
Kunskap kan också nås i förhållande till enskilda subjekts eller företeelsers komplexa
förhållanden av historicitet. Det enskilda subjektet tar en allt större plats i det
modernas diskurser och hamnar i Sartres existentialism fullkomligt i fokus.

I ett feministiskt perspektiv är kritiken mot alla dessa diskurser att de via kvar-
hållandet av grundläggande modernistiska föreställningar; ett dikotomt tänkande, en
essens (eidos) och olika former av kunskapens eller kunskapsskapandets lagar (logos),
håller fast vid diskursivt ”manliga” ideal. De varken identifierar eller uppmärksammar
tydligt att det finns förhållanden av makt i förhållande till kön och en hierarkisering i
de dominerande dikotomierna, där den ena sidan till synes oproblematiskt värderas
högre än den andra.99 Diskurserna identifierar endast förhållanden av makt i termer av
att ett lyckat motstånd mot förtryck (ojämlikhet) automatiskt leder till maktfria för-
hållanden.100 Sanningen och förståelsen förstås som könsneutrala. Den vision om att nå
en sann kunskap via beskrivning respektive förståelse, handlar fortfarande om en
universell kunskap som är lika för alla. Kvinnor antas okritiskt vilja anta den moder-
nistiska mannens subjektivitet. Därmed menar exempelvis feministen Hélène Cixous
att det som poststrukturalisten Jacques Derrida kallade det modernistiska tänkandets

                                                  
97 Foucault, 1991a, s.36.
98 Kant, 1978.
99 Hélène Cixous tar upp denna problematik som refereras i Hekman, 1990, s.43-44.
100 Hekman, 1990, s.162.
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”logocentrism”101 för en feminist även handlar om en ”fallocentrism” som behöver
förskjutas och överskridas.102

En läsning av min frågeställning om att ”ta makt över sina läroprocesser och över
sin praktik” med en fenomenologisk, hermeneutisk och/eller subjektfilosofisk hållning
blir med nödvändighet mer komplex än den positivistiskt funktionella. Med
utgångspunkt i fenomenologins diskurs skulle ett arbete med pedagogisk dokumen-
tation kunna innebära att pedagogen försöker ”avskala” sig alla sina förutfattade
meningar och teorier om barn innan hon/han observerar barnet. Syftet är att förstå
barnets essens – vad ett barn verkligen är. ”Det som visar sig” kan sammanfogas till en
konstruktion av barnets ”väsenslagar”. Pedagogen beskriver barnet i sin dokumenta-
tion och med utgångspunkt från denna kunskap anpassas pedagogiken.

Med en förståelse informerad av en hermeneutisk diskurs skulle arbetet med
pedagogisk dokumentation snarast syfta till att försöka förstå barnet i mötet mellan
barnets och pedagogens respektive historicitet. Observationerna tolkas med avseende
på vad det är för barn (vad man vet om barnet) och i vilket sammanhang som barnet
observerats. I tolkningen tar man även hänsyn till sin egen historicitet som pedagog,
och den för-förståelse man har. Det egna sammanhanget som pedagog och den för-
förståelse eller förväntan man har på vad det är man skall se i observationen tas med i
tolkningen av dokumentationen. Även om olika pedagoger gör olika tolkningar eller
tolkar från olika synvinklar eller med andra för-förståelser, så hänvisar den kunskap
man sammantaget får till ett bakomliggande sant barn, som har en essens oberoende av
pedagogernas olika tolkningar.

Den subjektivitetsteoretiska diskursen tillför en läsning där dokumentationen kan ge
barnet respektive pedagogen möjlighet att distansera sig från sig själv för att förstå sig
själv och sitt handlande. Genom att göra motstånd mot och via valet överskrida det
varande i vilket barnet respektive pedagogen befinner sig, uppnås ett tillstånd av frihet
– den frihet vi alla, enligt Sartre, är dömda till.

De hermenutiska och fenomenologiska diskurserna innebär en förskjutning av
innebörden av min frågeställning på så vis att kunskap om barnet via dokumentationen
står i subjektets tjänst och möjliggör för både barnet och pedagogen att få större makt
över sina liv. Makt erövras via kunskapandets processer i ett arbete med pedagogisk
dokumentation. Emancipationen och därmed friheten uppnås i blottläggandet av
barnets väsenslagar (fenomenologin), respektive den hermeneutiska förståelsen, eller i

                                                  
101 Derrida, 1976, s. 12.
102Cixous & Clement i Hekman, 1990, s.44. Jag vill dock göra läsaren uppmärksam på att en merpart av
feminismer och feminister i Sverige i stort sett accepterar dessa modernistiska utgångspunkter och dikotomier.
De liberala feministerna och även de socialistiska menar att kvinnor behöver erövra de manliga arenorna genom
att anta den manliga subjektiviteten i en viss utsträckning, och slåss med män på mäns villkor. Radikalfeminister
vill dock istället skifta maktfördelningen i dikotomierna, och lägga betoningen på den kvinnliga sidan och de
kvinnliga egenskaperna, eftersom man menar att detta skapar ett bättre och godare samhälle för alla (ibid., s.39-
41).
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ett överskridet varande (subjektsfilosofi). Det är med andra ord befriande för
pedagogen att få mer kunskap om barnet och sig själv, vilket också kan leda till för-
ändringar av den pedagogiska praktiken. I förhållande till den förståelse av frågeställ-
ningen som jag söker, ligger dessa filosofiska diskurser betydligt närmare till hands än
den positivistiskt funktionella. Problemet uppstår dock i förhållande till min strävan
efter oupphörligt motstånd mot vad som kan förstås som essentiella sanningar om
barnet. Både de fenomenologiska, hermeneutiska och subjektsfilosofiska diskurserna
refererar alla till ett kunskapens/sanningens centrum – en essens.

”SUBJEKTETS DÖD” – STRUKTURALISMENS DISKURS OCH DESS
MÖTE MED PSYKOANALYS OCH MARXISM

Trots att jag sedan länge varit bekant med dessa diskurser kände jag mig ganska ”tagen
på sängkanten”, när jag vid närmare studier för avhandlingsarbetet plötsligt insåg hur
både strukturalistisk teori, och även det som Benhabib kallat den ”stränga versionen”
av poststrukturalistisk diskurs, innebar ett fullständigt avfärdande av min frågeställ-
ning så som den nu var formulerad. Det var också denna upplevelse som fick mig att
inse hur starkt inskrivna vi alla är i en modernistisk begreppsapparat. Strukturalismen
innebar en uppgörelse med subjektsfilosofin och det humanistiska eller
fenomenologiska (om man så vill) subjeketet. Den var början till det som under
poststrukturalistiskt flagg metaforiskt skulle talas om som ”subjektets död”. När
fokuseringen på subjektet försvinner, vare sig det är det kunskapsskapande barnet eller
pedagogen, hamnar givetvis min frågeställning om möjligheten för pedagogen och
barnet att ”ta makten” utanför den strukturalistiska diskursens möjlighetsvillkor.103

Min frågeställning handlar om något som den strukturalistiska diskursen utesluter –
möjligheten av ett agentiskt och självbestämmande subjekt. Om det, som i
strukturalismen, är universellt essentiella strukturer utanför subjektet som styr mänsk-
ligt tänkande och handlande, kan inte en individ ”ta makten” över sina läroprocesser
eller sin praktik för att därmed förändra dessa strukturer. Slutsatsen av detta borde vara
att min frågeställning inte har någon som helst relevans i relation till denna diskurs.
Men strukturalismens psykoanalytiska och marxistiska versioner tillåter inte helt och
hållet ett sådant förkastande. Såväl den psykoanalytiska som marxistiska diskursen

                                                  
103 Arne Grön (1991) skriver att strukturalism har tre olika betydelser. För det första refererar den till det
strukturella betraktelsesätt som utvecklas i lingvistiken. För det andra handlar den om överförandet och
utvidgandet av den lingvistiska strukturalismen till andra social- och humanvetenskaper. Där är exempelvis
etnologen Claude Lévi-Strauss (född 1908) ett exempel. Han visar hur människor skapar system av
föreställningar som inte är naturligt givna, utan socialt och kulturellt konstruerade och opererar på det omedvetna
planet. Dessa kollektiva strukturer ligger utanför subjektets vilja och medvetande. Många strukturer är dessutom
universella och oberoende av historiskt sammanhang (s. 370-373). Den tredje betydelsen kan hänföras till en
föga enhetlig filosofisk strukturalism. En gemensam utgångpunkt för alla dessa brukar man säga är Ferdinand de
Saussures tänkande kring språk och system (Grön, 1991, s.361).
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förhåller sig nämligen till begreppen makt, motstånd och emancipation, som på
mycket olika sätt ger utrymme för förskjutningar i min förståelse av dessa begrepp och
min frågeställning. Min avsikt är därför att i detta avsnitt kortfattat beskriva några in-
tressanta förståelser i förhållande till dessa diskurser och deras förhållande till den
strukturalistiska diskursen. Inledningsvis beskriver jag därför översiktligt struk-
turalismen.

Som en historisk skildring av hur diskurser förskjuts, förändras och omkonstrueras
beskriver Michel Foucault (1998) i en intervju hur marxism, psykoanalys och
strukturalism under 1960-talets Frankrike innebar en uppgörelse med det
fenomenologiska subjektet. Under de första tio åren efter andra världskriget hade man
vid franska universitet ägnat sig åt att försöka bygga fram en relation mellan marxism
och fenomenologi. Jean Paul Sartre och Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) rörde sig
först mot marxismen och försökte sedan hitta ett annat tänkande att, som Foucault
uttrycker det, ”gifta ihop sig med”.104 Den kritiska vändningen, som Sartre aldrig
accepterade, var när först Merleau-Ponty och sedan Poul Ricoueur plockade upp
betydelsen av språket och Ferdinand Saussures (1857-1913) semiotiska teorier, efter
att denne varit död i femtio år redan och var i stort sätt okänd bland filosofer.105

Språket för Saussure är ett system av tecken. Men medan Platon menade att det
finns en essentiell överrensstämmelse mellan ordet (exempelvis: hund) och tinget
(hunden som kallas hund eftersom den är hund och ”hundhet”), så menade Saussure
att en sådan överrensstämmelse inte kan finnas. Det som istället identifierar ett ord är
dess relation till andra ord eller tecken i det språkliga systemet.106 Varje ord urskiljer
sig från andra ord genom att det inte låter som det ordet. Ordet ris identifieras mot
bakgrund av att det inte låter som dis, kis, ros, rus, ras, res osv. Uttalet av ordet
representerar en viss överenskommen innebörd och Saussures teori innebar att det som
gällde de språkliga ljuden även gällde idéerna och innebörderna. Därför finns inga
idéer eller innebörder innan orden för dem kan identifieras och uttalas. Varje kulturellt,
socialt, och vetenskapligt sammanhang (till och med inom en enhet av en familj)
utvecklar ett språk som innebördsmässigt skiljer sig från andra.107 Foucault (1998)
beskriver hur språkets betydelse därmed fördes in i filosofin på allvar. Det blev tydligt
att ett fenomenologiskt meningsskapande subjekt inte gick ihop med en idé om den

                                                  
104 Foucault, 1998, s.436-437.
105 Noteras bör dock att Merleau-Ponty, i likhet med Sartre, aldrig helt övergav idén om ett fenomenologiskt
konstituerande subjekt även om han intresserade sig för språkets betydelse, varför jag i första hand ändå vill
betrakta honom som fenomenolog.
106 Palmer, 1997, s.15-16.
107 Det språkliga tecknet (ordet) består därmed dels av ljudbilden, uttrycket eller det betecknande (le signifiant)
och begreppet, innebörden eller det betecknade (le signifié). Saussures idé om tecknets godtycklighet är mycket
viktig. Den innebär att det inte finns någon naturlig/given överrensstämmelse mellan det betecknande och det
betecknade. Med andra ord är själva tecknet en social och historisk företeelse/konstruktion. Det handlar om
omedvetna nybildningar inom en redan etablerad, traditionsbunden språkgemenskap. Att tecknet är godtyckligt
innebär alltså att det inte bestäms av något utanför själva språket (Palmer, 1997, s.17-18).
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språkliga strukturens meningsproducerande.108 Foucault säger att marxismens fenome-
nologiska ”brud” byttes mot den strukturalistiska. Eller för att citera Foucault själv:

So the problem of language appeared, and it was clear that phenomenology was no
match for structural analysis in accounting for the effects of meaning that could be
produced by a structure of the linguistic type, in which the subject (in the
phenomenological sense) did not intervene to confer meaning. And quite naturally,
with the phenomenological spouse finding herself disqualified by her inability to
address language, structuralism became the new bride.109

”Äktenskapet” mellan strukturalismen och marxismen refererar i första hand till de
fundamentala lagbundenheter som Karl Marx (1818-1883) menade finns i en objektiv
verklighet i form av bestämda system, exempelvis det underliggande ekonomiska
systemet av naturliga råvaror, produktions- respektive distributionsmedlen. Den
strukturalistiske etnologen Claude Lévi-Strauss visar hur människan skapar system av
föreställningar som inte är naturligt givna, utan socialt och kulturellt konstruerade och
opererar på det omedvetna planet. Dessa kollektiva strukturer ligger alltså utanför
subjektets vilja och medvetande.110 Trots kulturella skillnader, menar Lévi-Strauss att
det finns sådana här omedvetna, kollektiva strukturer som är universella för alla
människor oavsett det historiska sammanhanget. Exempelvis är släktskapsföhållanden
strukturerade på ett sätt så att inavel i stort sett kan undvikas.111

En mycket väsentlig skillnad mellan strukturalismen och marxismen är att
marxismen innebär en tro på att man via motstånd kan förändra maktstrukturer, och att
man därigenom kan frigöra en grupp människor. Människorna ingår i de styrande
systemen/strukturerna och kan med kunskap om dem förändra social praxis.112 Med
kunskap om de socio-ekonomiska systemen som råder, kan människan förändra sina
materiella villkor. En sådan förändring utgår från en vilja – en världsåskådning – som i
sin tur utgår från en bestämd förståelse av en grupps (exempelvis en social grupps)
situation. Förändring av social praxis är dock med nödvändighet en kollektiv process.
Den dialektiska materialismen113 utgår därmed från en människouppfattning som

                                                  
108 Paul Ricoeurs och likaså Maurice Merleau-Pontys språkliga fenomenologier betecknas även de som
språkteorier. De skiljer sig dock från både strukturalism och poststrukturalism genom att ”subjektet är bärare av
betydelsen” snarare än underliggande universella strukturer (Grön, 1991, s.384).
109 Foucault, 1998, s.436-437. I Tyskland såg utvecklingen helt annorlunda ut med det stora genomslaget av
Max Webers tänkande och sedan Frankfurtskolan och Jürgen Habermas, kommenterar Foucault. Foucault
berättar att man i Frankrike under 30-talet, på grund av ren och skär okunskap, inte tog emot Frankfurtskolans
medlemmar på flykt på ett sådant sätt att de kunde etablera sig, utan att de var tvungna att fly vidare till England
och USA (Ibid., s.440).
110 Grön, 1991, s.373.
111  Ibid., s.372.
112 Brikner, 1991, s.197.
113 Den dualistiska uppdelningen mellan människan som en varelse med medvetande (ande) och naturen som
något rent materiellt och skilt från människan, måste, menade Marx, ersättas med en syn på människan som en
del av naturen. Människan ingår i olika system/strukturer av föremål och lagbundenheter som i vidaste mening
tillhör naturen. Skillnaden mellan människan och den övriga naturen är att hon kan utveckla och förändra de
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strider mot liberalismens och existentialismens individualism. En helt central femi-
nistisk kritik mot den marxistiska diskursen är givetvis att den inte explicit poängte-
rade kön som en strukturerande princip, eller med andra ord att den bortser från
patriarkatet som ett socialt system med en materiell bas.114

Foucault berättar i den tidigare citerade intervjun att när psykoanalytikern Jacques
Lacan (1901-1981) vid tiden för det vi brukar kalla ”den språkliga vändningen” på 60-
talet, hävdade att det omedvetna var strukturerat som ett språk, diskvalificerades än en
gång det fenomenologiska subjektet av psykoanalysen, fast nu i Lacans version.115

Dessutom gick Lacan i motstånd mot Freuds biologisering av och tron på en möjlighet
att naturvetenskapligt karlägga det omedvetna. Biologiska behov, i Lacans tänkande,
reduceras till det omedvetnas språkligt konstituerade åtrå och längtan – ”desire”.116 Det
omedvetna finns i språket och är inte någon okänd svart låda där tankar och begär
undertrycks eller går i motstånd mot det medvetna, som Freud trodde. Varje mänskligt
och framför allt språkligt uttryck är ett uttryck för det omedvetna. Tillägnandet av
språket innebär därmed ett uppöppnande av det omedvetna uttryckt i språket.117 Men
Lacan förnekar dock inte att hjärnan liksom kroppen ”är” vad vi kallar ”biologi” som
en utgångspunkt, skriver Palmer. Lacan skiljer dock, till skillnad från Freud, på
kroppens biologiska krav som han kallar behov, och merparten av de önskningar i livet
som är språkligt konstruerade och som han alltså kallar åtrå – ”desire”.118

I förhållande till det som här intresserar oss, nämligen förändring och begreppen
makt, motstånd och emancipation, innebär Lacans strukturalistiska version av
psykoanalysen att språket är helt och hållet determinerande för individen och därmed
inte medger någon form av frihet. Subjektet är fånge i den språkliga väven.119

Subjektet är talat till existens via språket, snarare än ett talande subjekt, i Lacans
tänkande.120 Även om många feminister sett Lacans tänkande som en frihet från
biologisk determinism, eftersom distinktionen mellan könen förstås som helt och hållet
språklig, så kvarstår den patriarkala symboliska ordningen (”Fadrens-namn”) som
språklig determinism. Palmer skriver att även om Lacan öppnat upp för nya
                                                                                                                                                              
sociala systemen via en dialektik, där motstättningar mellan systemet och omgivningen kan upphävas och nya
system bildas. Verkligheten måste därmed förstås som historisk, vilket innebär att den har blivit det den är
genom en utvecklingsprocess, i vilken den fortfarande befinner sig (Brikner, 1991, s.208).
114 Hartman, 1981. Även om Heidi Hartman inte säger sig vara marxist, så bygger hennes teoribildning
definitivt på marxismen. Hartman skriver att könssegregationen springer fram ur skärningspunkten mellan två
sammankopplade system – kapitalismen och patriarkatet. Kvinnornas nuvarande samhällsställning härrör från en
könsbestämd arbetsdelning med männen hierarkiskt i toppen och kvinnorna i botten. Patriarkatet uppstod före
kapitalismen, fortsätter Hartman, och stratifieringen av kön skedde samtidigt med den ökade produktiviteten,
specialiseringen och komplexiteten i samhället. När det privata skildes från det offentliga tog männen kontroll
över det offentliga och kvinnornas arbetskraft.
115 Foucault, 1998, s.437.
116 Palmer, 1997, s.77-78.
117 Ibid. s.79.
118 Ibid., s. 80-81.
119 Ibid., s.72.
120 Ibid., s.67.
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feministiska analyser, låser hans diskurs fast det feministiska hoppet om förändring i
en oundviklig makt-hierarki via språket.121 Subjektet ”försvinner” in i den generella,
universella och oföränderliga språkliga strukturen.122

Å den andra sidan innefattar psykoanalytisk teori generellt, och även i Lacans
version, en behandlingspraktik, som givetvis eftersträvar förändring hos det enskilda
subjektet. Men det handlar inte om en förändring av den symboliska ordningen utan i
första hand om en insikt om det omedvetnas strukturer, vare sig de betraktas som
språkliga eller inte. Det är via kunskap om ”sanningen” som uppträder i det omed-
vetnas strukturer, och ett motstånd mot ett ”falskt medvetande”, som en form av
”frihet” kan uppnås. I terapi/behandling kan vi lära oss att identifiera detta motstånd
och via självreflektion försöka förstå varför det finns.123

Om dessa diskurser relateras till ett arbete med dokumentation, skulle man kunna
tänka sig att detta arbete i en relation till psykoanalytisk diskurs skulle kunna förstås
som ett sätt att via dokumentationen försöka synliggöra barnets och den vuxnes
omedvetna strukturer. Det som ”visar sig” i dokumentationen kan därmed ”läsas av”
som ett uttryck (språkligt om vi följer Lacan och biologiskt om vi följer Freud) för det
omedvetnas strukturer. Dokumentationen i form av barns teckningar och observerad
lek skulle därmed kunna ge pedagogen kunskap om barnets psykologiskt ”sanna”
respektive språkligt konstruerade natur.

I förhållande till en marxistisk läsning av observations- och dokumentationsarbete
skulle man kunna tänka sig att dokumentationen skulle kunna synliggöra tänkandets
strukturer i förhållande till ett visst innehåll och/eller en viss färdighet på kollektivt
strukturell nivå. Genom kunskap/insikt om de underliggande strukturerna befrias
barnen och pedagogerna från sitt ”falska medvetande” (för givet tagna föreställningar,
fördomar etc) om exempelvis hur lärande av en viss kunskap eller en viss färdighet går
till eller inte går till. Denna emancipation ligger på insikts-nivån, och för att det i
marxistisk mening skall handla om emancipation måste det handla om att ett kollektiv
av barn respektive pedagoger uppnår samma insikter. Teoretiskt sett kan barnen,
respektive pedagogerna, som kollektiv ”göra revolution” i förhållande till pedagogisk
praktik, mot bakgrund av de insikter som observerandets och dokumentationens
blottläggande och genomskinlighetsgörande av strukturerna har givit dem. Därmed
kan pedagoger, precis som i fallet med övriga modernistiska teorier, göra motstånd
mot ”felaktiga” och vetenskapligt sett ”falska”/”osanningsenliga” pedagogiska prak-
tiker, varvid pedagogisk frihet skulle kunna uppnås.

Den strukturalistiska diskursen i dess olika former innebar för mig definitivt den
största förskjutningen av innebörden i begreppen makt, motstånd och emancipation,
samt i förståelsen av min frågeställning. När intresset riktas bort från subjektet mot

                                                  
121 Palmer, 1997, s.84.
122 Ibid., 1997, s.4.
123 Flax, 1993, s.54.
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universella strukturer förskjuts innebörderna. Makt utövas visserligen av strukturen,
men dessa diskurser medger bara mycket begränsade möjligheter till motstånd och
emancipation för den enskilde individen. Den dialektiska marxismen erbjuder
möjligheten till ett motståndsarbete i förhållande till en kollektiv viljeinriktning –
ideologi – som bygger på insikt i rådande strukturer med utgångspunkt från en viss
grupps materiella behov. Befrielse, emancipation, frihet och förändring är därmed
alltid kopplade till ideologi och politik som en kollektiv process. Så långt fanns viktiga
likheter med mitt eget tänkande. Men marxismen innebär en starkt modernistisk
förståelse av begreppen, där befrielsen syftar till ett förkastande av en viss ordning och
ett övertagande av ett ”bättre nytt”. För mitt fortsatta tänkande kring förändring skulle
förhållandet mellan individens och kollektivets emancipation bli problematiskt. På
vilket sätt kunde man som individ ”ta makten” över sitt lärande, och hur skiljer sig
eller sammanfaller detta med ”kollektivets” emancipation? Insikten om att jag nu
behövde formulera om min frågeställning späddes på av mina fördjupade läsningar av
den poststrukturella diskursen. Samtidigt skulle jag småningom komma att göra nya
förskjutningar i mitt tänkande i förhållande till mina erfarenheter av praktiken och i
mina läsningar av den feministiskt poststrukturella diskursen. Denna läroprocess fick
mig att förstå förändring i termer av ett oskiljaktligt förhållande mellan individ och
kollektiv, där individens förändring alltid sammanhänger med kollektiva föreställning-
ar och kollektivets förändringar alltid beror av betydelseförskjutningar hos enskilda
individer.
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”POSTSTRUKTURALISM(ER)” – DEKONSTRUKTIONER AV
HUMANISMENS SUBJEKT OCH NÄRVARONS METAFYSIK

När jag nu vill fördjupa mig lite i de poststrukturalistiska diskurserna vet jag redan att
de, i likhet med de strukturalistiska, kommer att förkasta formuleringen av min fråge-
ställning. Jag behövde veta hur och varför frågeställningens formulering inte fungerar i
förhållande till olika poststrukturella diskurser, för att kunna formulera om min fråge-
ställning utan en modernistisk förståelse av makt, motstånd och emancipation. Jag
beslutade mig för att åter relatera till Kants text om upplysning och med hjälp av
Michel Foucaults läsning sätta Kants text i relation till det som betecknas som ett post-
strukturellt tänkande.124

I sin essä What is enlightenment? skriver Michel Foucault (1926-1984) som ett svar
på Kants essä med samma namn, att det vi behöver göra upp med är inte upplysningen,
utan humanismen, som är ett barn av upplysningen. Humanism och upplysning är inte
en och samma sak utan befinner sig snarare i ett tillstånd av spänningar och slitningar
än identitet, skriver Foucault.125 Foucaults inställning i sin skrivning kring Kants
upplysningsbegrepp uppbär, som jag läser den, just den samtidighet som jag ovan
skisserat för mitt eget projekt; att behålla upplysningens process av kunskapskritik
som ideal, men inte acceptera en normativ syn på vad en människa är och skall vara.
Ur ett feministiskt perspektiv är detta avgörande, eftersom humanismens subjekt avser
ett subjekt som besitter det som kan betecknas som manliga egenskaper. Med detta vill
jag visa att man inte behöver förstå det man kan kalla en hållning av upplysning som
samma sak som modernism och humanism.126 Foucault skriver om upplysning att den
inte handlar om:

…att troget följa fastlagda doktriner, utan [istället] om en permanent reaktivering
av en attityd/hållning, eller ett filosofiskt etos som kan beskrivas som en permanent
kritik av vår historiska era.127

Susan Hekman kommenterar att Foucaults tänkande kring upplysning och hans kritik
av humanismen innebär möjligheten till ett fasthållande vid den frigörande mångfalden
                                                  
124 Jag vill klargöra att varken Michel Foucault och Jacques Derrida, som är de tänkare vars texter betytt mest
för det som för mig står för poststrukturalism, själva velat beteckna sig som poststrukturalister. Deras respektive
projekt handlar till stor del om att göra motstånd och ifrågasätta det för givet tagna i beteckningar, begrepp och
klassificeringar. Poststrukturalism är en anglosachsisk och i första hand nordamerikansk konstruktion, som
innebär att man placerat in en rad tänkares texter under en rubrik som markerar att de förhåller sig kritiskt till
och kommer efter strukturalismens texter. Därför har jag också valt att skriva rubriken som
”poststrukturalism(er)”, eftersom de projekt som Foucualt och Derrida ägnade sig åt var och är mycket olika (För
en diskussion kring detta se Sarup, 1993). Att jag själv så tydligt kallar mig poststrukturalist handlar om att
markera en kunskapsteoretisk skillnad gentemot andra vetenskapsteoretiska hållningar.
125 Foucault, 1991, s.44.
126 Se exempelvis, Sarup, 1993, s.130-131; Filosofilexikonet, s.561.
127 Foucault, 1991, s.42. Min översättning från den engelska översättningen: ”Enlightenment is not faithfulness
to doctrinal elements, but rather the permanent reactivation of an attitude – that is, of a philosophical ethos that
could be described as a permanent critique of our historical era.”
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som upplysning kan innebära, samtidigt som han tydligt avvisar humanismen.128 Detta
är naturligtvis väldigt viktigt i förhållande till min strävan efter en praktik av oupphör-
lig förändring. Dessutom antyder Foucault för mig ett tillstånd av samtidighet där den
poststrukturella förskjutningens komplexitet också innebär ett inbegripande av den
modernistiska diskursen. Detta är givetvis helt motstridigt ett modernistiskt tänkande
som bygger på progression och lineäritet, där ett ”bättre” vetande alltid ersätter ett
”sämre”. Men hur förhåller sig Foucault och andra poststrukturalister till subjektet?
Detta är en central fråga i det kommande avsnittet. Hur är det möjligt att sätta det jag
vill kalla Foucaults ”hopp om upplysning” i relation till begreppen makt, motstånd och
emancipation, utan att hamna i modernistiska förståelser? Slutligen vill jag beskriva
min läroprocess i förhållande till Jacques Derridas metafysikkritik och de insikter den
teoretiska fördjupningen i hans texter gett. Det handlar om hur förskjutningar av inne-
börd och mening, och därmed förändring, teoretiskt sett kan förstås. De kommande
avsnitten ger en teoretisk utgångspunkt för att förstå de förskjutningar jag försöker
göra, både i de nutidshistoriska läsningarna som sammanfattas i kapitel tre, och under
den långa period av kooperativa läroprocesser tillsammans med de tre förskollärarna
på Åkervägens förskola, som sammanfattas i kapitel sex.

Utmaningen av humanismens subjekt med en diskurs om meningsbärande
tecken och diskurser

Den kanske allra viktigaste skillnaden mellan en modernistisk och poststrukturell
diskurs utgår från en avgörande fråga: Vem eller vad är det som är meningsskapande i
människors liv, tänkande och handlande? Är det det unika subjektet självt eller är det
de kollektivt konstruerade språket/tecknen och diskurserna som skapar mening? För att
förstå vad den poststrukturella förskjutningen går ut på behöver man göra detta lapp-
kast i tanken, som allmänt kallas ”den språkliga vändningen”/”the linguistic turn”.
Den språkliga vändningen i fransk filosofi brukar historiskt dateras till åren kring ut-
givningen 1979 av Francis Lyotards avhandling Le condition postmodern/The
postmodern condition.129

Humanismens idé om rationalitet och förnuft kräver ett subjekt som är ”ensam
upphovsman och ansvarig utgivare till författandet av sitt eget liv”.130 Det är detta
agentiska och autonoma subjekt som fenomenologin och hermeneutiken förutsätter.
Michel Foucault menar att hans projekt i stort sett alltid handlat om att försöka förstå
                                                  
128 Hekman, 1990, s.70.
129 Seyla Benhabib (1992) skriver om Lyotards text: ”Kanske har ingen annan text satt lika djupa spår i den
aktuella diskussionen kring de komplicerade kulturella, intellektuella, konstnärliga, sociala och politiska
fenomen vi har kommit kalla ’postmodernism’ som Jean-Francois Lyotards korta avhandling La condition
postmoderne: Rapport sur le savoir/…/ Lyotards avhandling [blev] snart den centrala texten för
postmodernismens filosofiska och litterära diskussioner” (s.223).
130 Nordin Hultman, 2001.
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hur idén om detta subjekt historiskt har konstruerats. Eller som han skriver i ett av de
mest citerade passagerna:

I would like to say, first of all, what has been the goal of my work during the last
twenty years. It has not been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate
the foundations of such an analysis. My objective, instead, has been to create a
history of the different modes by which, in our culture, human beings are made
subjects.131

Hur och när konstruerades detta subjekt som vi alla än i dag mer eller mindre tar för
givet? För arbetet med detta betydde läsningen av Friedrich Nietzsche (1844-1900) ett
genombrott för Foucault, säger han själv.132 I sina ”arkeologiska” studier fann han att
idén om ett autonomt tänkande mänskligt subjekt inte existerade inom den klassiska
filosofin. Världen var ordnad via en verbal (diskursiv) ordning som var ointresserad av
subjektet, annat än som någon som benämndes som något enligt någon slags social,
hierarkisk, livsproducerande, reproducerande ordning (amman, skomakaren, slaven,
soldaten etc). Därför var det också talet, och studiet av talet, (diskursen) som var
intressant. Vad konstituerade en slav? Vilka rättigheter skulle slaven behäftas med? I
slutet på 1600-talet konstruerades successivt idén om ett subjekt (mannen) som
konstituerar sig självt. Därmed förskjöts fokuset till studiet av detta erfarande,
medvetna och kunskapsskapande/meningsskapande subjektet.133 Det var först med
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Saussure och Freud, kommenterar
Foucault, som språket/tecknet framträdde på nytt och åter gavs meningsbärande
betydelser.134 I vår tid, säger Foucault, förefaller dock ett intresse för tecknet och
innebörderna i dem problematisk, eftersom subjektiviteten hos det kunskapsskapande
subjektet i så fall underordnas språkets betydelser. ”Det försvinnande subjektet” har
hittills varit oförenligt med den västerländska humanistiska kulturen, säger Foucault
med referens till Nietzsche. Foucault skriver:

Man would die from the signs that were born in him – that’s what Nietzsche, the
first one to see this, meant.135

Det är uttalanden som detta, om metaforen ”subjektets död”, som har fått poststruk-
turalistisk diskurs att upplevas som mycket hotfull i en värld där allt tycks utgå från
individen, hennes subjektivitet, val och erfarenheter. Seyla Benhabib menar också att
det hon kallar den starka versionen av ”människans död” därför är oförenlig med
feminism.136 Många andra hävdar att det som uppfattats som poststrukturalismens
                                                  
131 Foucault, 1982, s.208.
132 Foucault, 1998, s.438.
133 Ibid., s.264.
134 Foucault, 1998, s.265.
135 Ibid., s.265.
136 Benhabib, 1992, s.237.
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grundläggande idé om ”subjektets död” är oförenligt med en för samhället nödvändig
etik, moral och politik, och att den istället glorifierar en farlig relativism. Detta sker,
skriver Benhabib, när subjektet upplöses till vad som av vissa poststrukturalister
betecknats som ”ytterligare en position i språket”, eftersom begrepp som intentiona-
litet, ansvarighet, självreflexivitet och autonomi därmed förlorar sin relevans.137

Tar man ”subjektets död” på bokstavligt och ”blodigt” allvar, och utan att förstå det
som en metafor som hänvisar till den språkliga konstruktionen av vad ett barn, en
kvinna och en man ”är” och ”skall vara” i ett socialt-historiskt sammanhang, uppträder
givetvis känslor av både meningslöshet och nihilism. I min läroprocess innebar den här
förskjutningen en mycket smärtsam process, som småningom hamnade i mer hopp-
fulla förskjutningar, i samband med mina läsningar av Derrida och de poststrukturella
feministernas texter. Där blev det tydligt vilka möjligheter ”den språkliga vändningen”
kan innebära. Med utgångpspunkt från min nuvarande position av samtidighet menar
jag att det är nödvändigt att, som Lyotard, Foucault, Derrida och en mängd andra, göra
detta dikotoma lappkast – synliggöra dikotomin; det humanistiska subjektet och det
humanistiska subjektets ”död” – precis som det är nödvändigt att göra dikotomierna
man – kvinna; barn – vuxen; rationell – irrationell; tal – skrift osv synliga, för att
kunna förändra inte bara relationer av makt utan även möjliggöra att betydelserna kan
överskridas, så att fler möjligheter att vara barn, kvinna och man blir möjliga.

En av de avgörande skillnaderna mellan den hermeneutiska, fenomenologiska och
poststrukturella diskursen är därför upphävandet av den helt centrala dikotomin mellan
ett inre, transcendentalt, självmedvetet subjekt och en yttre, objektiv omvärld.
Poststrukuralismen upphäver denna dualism genom att ta in det betydelsebärande
språket, som konstruerar såväl den mänskliga livsvärlden som subjektet. Därmed är
inte subjektet ett transcendentalt förutsatt, essentiellt jag som föregår all erfarenhet,
utan är istället ett språkligt konstruerat subjekt. Detta subjekt konstrueras via de
innebörder som mänskligt konstruerade diskurser och praktiker uppbär och som vi
’erfar’, dvs införlivar och tar upp. Begreppet diskurs avser i denna avhandling alla
former av språk och mänskliga uttryck; allt från sättet att föra sin kropp, äta, sova resa,
fira högtider, till arkitektur, teater, dans, film och media. De meningsbärande före-
ställningarnas innebörder formerar en diskurs kring exempelvis vad ett barn ”är” och
”skall vara”. Diskurser som dominerar i en grupp eller i ett helt samhälle kallade
Foucault för sanningsregimer eller kunskapsregimer.138 Kenneth Hultqvist menar att
diskursiva regimer bildar en epistemisk horisont, utifrån vilken våra utsagor sorteras
och klassificeras. Vissa utsagor blir därmed möjliga, framför allt de som uppfattas som
vetenskapliga sanningar, medan andra faller utanför diskursens ordningsmönster i det
                                                  
137 Benhabib, 1992, s.237. Jürgen Habermas är välkänd för sin kritik av ett postmodernt tänkande. Habermas
och hans efterföljare lägger stor vikt vid konsekvenserna av ”subjektets död”. Mikael Carlheden (1996) framför i
sin avhandling en kritik av poststrukturell teoribilding och skriver samtidigt fram en förståelse av Habermas som
han begreppsliggör som ”det andra moderna”.
138 ”Regimes of truth/knowledge” (Foucault, 1982, s. 212.)
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han kallar den ”historiska tystnaden”.139 I Foucaults skrivningar avses med diskurs i
första hand skrivna och talade uttryck, men även en rad så kallade diskursiva praktiker,
det vill säga handlingsstrategier.

Läsningen av Foucaults texter gjorde att jag på ett helt nytt sätt förstod hur det är
möjligt att förskolans praktiker och det man säger om och gör med barn inom för-
skolan är så likt från en förskola till en annan i ett så avlångt land som Sverige. I mötet
med andra länders förskolepraktiker förstod jag också hur det var möjligt att till och
med samma teorier, exempelvis Piagets utvecklinspsykologi, genererade helt olika
praktiker och sätt att förstå barnet i exempelvis Storbritannien och Sverige.140 I olika
sammanhang förstår man på olika sätt de teorier man konfronteras med, och man tar
fasta på olika aspekter som genererar olika former av praktik. I det kommande
kapitlets nutidshistoriska läsningar blir detta mycket tydligt. Med ett poststrukturellt
tänkande började jag förstå saker och ting på nya sätt. Exempelvis läser vi ibland
följande påståenden: ”Säg mig vad du äter och jag kan säga dig vem du är!” Eller:
”Visa mig din bokhylla och jag kan säga vem du är!” Eller: ”Visa mig din garderob
och jag kan säga dig vem du är!” Sådana påståenden implicerar att det finns ett
sammanhållet subjekt som medvetet och/eller omedvetet valt viss mat, vissa böcker
och vissa kläder som uttryck för vem hon/han ”är”. En poststrukturell hållning innebär
istället att alla dessa tecken av mat, böcker, kläder, yrke, bostadsinreding eller vad det
nu kan vara, är uttryck för hur detta ”själv” konstruerats och ständigt är i färd med att
konstruera sig sjävt, via de dominerande betydelsebärande diskurser och praktiker som
kollektivt konstrueras, och som levs och tänks genom detta enskilda subjekt som
kropp/intellekt. Vi ”görs” i själva valet av de böcker, den mat och de kläder vi väljer
och de innebörder vi kollektivt givit just dessa böcker, denna mat och dessa kläder.
Tecken kan ”säga” något om vilket dominerande tänkande och handlande som denna
person blivit invävd i, projicerad inför eller underkastats, men också själv upptagit/
påtagit sig. Intresset riktar sig alltså i första hand bort från subjektet och istället mot
det meningsbärande sammanhangen av tankar (diskurser) och praktiker som personen
är inskriven i respektive skriver in sig själv i.141

På samma sätt förstås subjektets erfarenheter på ett annat sätt i den poststrukturella
diskursen. Fenomenologins och hermeneutikens kunskapsteoretiska utgångspunkt är
subjektets perceptioner (sinnesintryck) och erfarenheter. För Husserl var inte erfaren-
heten vilken upplevelse som helst, utan en upplevelse av något. Medvetandet är riktat

                                                  
139 Hultqvist, 1994, ”En nutidshistoria om barns sk välfärd”, s. 7. Denna artikel finns publicerad, men utan
avsnittet om epistemisk horisont, i Hultqvist, 1995a. Hultqvist skriver att det på förskolans område varit den
utvecklingspsykologiska diskursen som utgjort diskursiv regim, och tillsammans med barnmedicinen,
pedagogiken och sociologin kommit att bilda en epistemisk horisont.
140 Se vidare Lenz Taguchi, 1997, s.21-26. Nordin Hultman, 2001.
141 Att varje individ på ett unikt sätt är inskriven i meningsbärande sammanhang är något som först intresserade
de feministiska poststrukturalisterna, i deras uppmärksammande av motstridigheten i subjektets inskrivningar. Se
vidare kapitel 4.
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mot något – ”intentionaliteten” – som gör att jag blir medveten om detta.142 Husserl
menar att det är möjligt att uppleva en överensstämmelse mellan föremålets
presentation och det som föremålet är avsett att vara som fenomen. Exempelvis en
barnteckning som exempelvis är ett självporträtt ritat som en liten figur i svart i hörnet
på pappret. Denna upplevelse kallar han evidens eller intuition.143 I en poststruk-
turalistisk förståelse är erfarenheten och upplevelsen av teckningen inget vi faktiskt
ser/upplever, utan utgör de betydelser som gör det vi ser begripligt för oss. Eller som
Joan Scott skriver:

Experience in this definition then becomes not the origin of our explanation, not
the authoritative (because seen or felt) evidence that grounds what is known, but
rather that which we seek to explain, that about which knowledge is produced.144

Detta innebär att den som ser det ovan skisserade självporträttet kan uppleva en
innebörd av ett barn med dåligt självförtroende, ett barn med sociala problem, eller
kanske till och med ett deprimerat barn, när hon/han ser teckningen. Detta kan vi förstå
som att den psykodynamiska diskurs som informerar den som ser teckningen ger
teckningen och barnet specifika innebörder. Men kanske frågade barnet efter ett litet
papper men fick ett stort? Och kanske var det bara svarta tuschpennor som erbjöds
eller fortfarande fungerade? Den informerande diskursen kan inte säga något om
huruvida barnet kanske ”härmade” sin kompis, eller just nu utforskar/prövar ett
teknande i mindre format, vilket en serie löpande observationer av barnets
görande/strategier skulle kunna visa. De olika förståelser den här teckningen och
sammanhanget kring den genererar beror alltså av vilka diskurser och/eller diskursiva
praktiker vi väljer att läsa med utgångspunkt från – vilken epistemisk horisont vi har.
Den här typen av insikter blev naturligtvis avgörande för min förståelse av vad jag
upplevde i svensk förskolepraktik och hur jag kunde förstå förändring av pedagogisk
praktik i förhållande till den mening och innebörd pedagogerna ger barnets tänkande,
handlande och sitt eget tänkande och handlande. Men de här insikterna förskjuter inte
bara min förståelse av hur man kan förstå vad barn gör på förskolan, utan även vad
som händer i ett forskningsprojekt i förhållandet mellan deltagarna och forskaren.

En poststrukturell hållning till makt, motstånd, emancipation och frihet

Michel Foucaults teorier blir ofta sammanknippade med maktbegreppet. Maktbe-
greppet förstås i Foucaults texter i relation till de olika sätt på vilka människor i den

                                                  
142 Lübcke (1991) skriver att intentionaliteten utgör det fullständiga, strukturella sammanhanget mellan
upplevelsen (intentio) och det upplevda (intentum), (s.49).
143 Lübcke, 1991, s.53.
144 Scott refererad i Pitt, 1998, s.536.
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västerländska kulturen har gjorts och gjort sig själva till subjekt.145 Foucault menar att
människan gjorts respektive gjort sig själv till subjekt via i första hand tre strategier;
den vetenskapliga klassifikationen, avskiljandets praktiker och subjektifieringen av
självet.146 De vetenskapliga klassifikationerna omvandlar människor till objektifierade
subjekt. Relaterade till dessa klassifikationer är de avskiljandets praktiker, som innebär
att subjektet objektifieras via en process av avskiljande, antingen inom sig själv eller
från andra människor. Den enskilda människan ges, och ger sig själv, en social och
personlig identitet som exempelvis galen eller normal, sjuk eller frisk, kriminell eller
välartad, ett normalt barn eller ett barn med särskilda behov osv. Genom att identifiera
processer av klassificering och särskiljande, knyter Foucault ett oupplösligt band
mellan kunskap och makt, eller det som brukar kallas ”the power/knowledge bind”.147

Valerie Walkerdines Foucault-inspirerade och dekonstruktiva läsningar av barnet i
förskola och skola har betytt mycket för min läroprocess. Hon visar hur utvecklings-
psykologins diskursiva praktiker blir ett slags teckensystem som producerar
”sanningen” om barnet. Hon skriver:

’The child’ as a sign within the child-centered pedagogy is not simply a description
of a pre-existing child. The practices themselves, in their regulation, produce what
it means to be a child: what behaviours, words, etc. are used and those are
regulated by means of an apparatus of classification, and a grading of responses.
’The child’ becomes a creation and yet at the same time provides room for a
reading of pathology. There are no behaviours which exist outside the practices
which exist for producing them, not at any rate in this particular sequence,
constellation and with these particular effects. The discursive practice becomes a
complex sign system in which signs are produced, and read, and have truth effects.
The truth of children is produced in classrooms.148

I de strategier som gör människor till subjekt finns en mycket viktig maktaspekt – att
människan utövar makt över sig själv via skapandet av kunskap/sanning om sig själv.
Denna makt har Foucault betecknat som "government of individualization".149

Foucault beskriver tydligt själv hur denna förståelse av makt fungerar:

This form of power applies itself to immediate everyday life which categorizes the
individual, marks him by his own individuality, attaches him to his own identity,
imposes a law of truth on him which he must recognize and which others have to
recognize in him. It is a form of power which makes individuals subjects. There are
two meanings of the word subject: subject to someone else by control and

                                                  
145 Foucault, 1982, s.208.
146 Se Foucault, 1982; Rabinow, 1991.
147 I uppsatsen ”The eye of Power” i boken Power/Knowledge (1977), beskriver Foucault hur förhållandet
mellan kunskap och makt förändrades under upplysningstiden och hur kunskap och politiska teknologier och
rationaliteter sammansmältes.
148 Walkerdine, 1988, s.203-204.
149 Foucault, 1982, s.212
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dependence, and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both
meanings suggest a form of power which subjugates and makes subject to.150

Av detta förstår vi att Foucaults maktbegrepp inte i första hand kan associeras till ett
traditionellt makttänkande i termer av att makt är något som ägs eller innehas av
individer, klasser osv. Det handlar inte heller om att makten flödar från en centra-
liserad källa från toppen till botten, eller att makten är repressiv via förbud och
sanktioner. Makt i Foucaults tänkande är utförd snarare än ägd, produktiv snarare än
repressiv, och går från botten och uppåt snarare än uppifrån och ned.151 Makten blir
tydlig i och med att man kan observera tecken på motstånd i dess kölvatten.
Exempelvis kvinnorörelser som ett motstånd mot mannens överordnade förhållande
till kvinnan; ungdomsbråk som ett motstånd mellan barn och föräldragenerationen;
alternativa behandlingsmetoder som en reaktion mot skolmedicinen; alternativa
pedagogiker inom förskola och skola som en reaktion mot de traditionella osv.
Foucault menar att för att vi överhuvudtaget skall förstå vad maktrelationer handlar
om, måste vi först studera olika former av motstånd och försöka lösa upp de relationer,
klassifikationer eller benämningar som.152 Det var därför Foucault ägnade sina studier
åt de grupper av människor som lever i samhällets utkant, såsom dåren, den kriminelle
och den sexuellt avvikande. Om man vill veta vad som anses som normalt i ett
samhälle, är det lättast att få syn på det om man studerar det sätt på vilket man
definierar och behandlar det onormala, och inte minst hur diskursen för motståndet ser
ut. Alla diskurser är produktiva och utövar någon form av makt, vare sig de är knutna
till strategier av dominans eller motstånd.153 "Makten finns överallt", skriver Foucault.

 [P]ower is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we
are endowed with; it is the name that one attributes to a complex strategical
situation in a particular society. /.../ Power is everywhere; not because it embraces
everything, but because it comes from everywhere.154

Att subjektet självt är inbegripet på detta sätt i ett maktproducerande som opererar via
ett tänkande, en inställning, en föreställning – en mentalitet – har Foucault begrepps-
liggjort i termer av "governmentality".155 ”Governmentality” är den styrningsrationa-
litet som opererar via självreglering, och med utgångspunkt från subjektets frihet, dvs
att subjektet inte är i en situation av repressivt tvång, utan är en autonom individ som
förväntas handla, leva och fatta beslut i sitt eget liv. Den här förståelsen av makt,

                                                  
150 Ibid.
151 Foucault, 1990, s.94-95.
152 Foucault, 1982, s.211.
153 Sawicki, 1991, s.43.
154 Foucault, 1990, s. 93.
155Jämför Hultqvist, 1995, 1995a.
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skriver Foucault, förutsätter därför subjektets frihet.156 Bilden av Benthams panopticon
beskriver detta motstridiga förhållande mellan makt och frihet i Foucaults tänkande. I
detta fängelse med en enda central vakt i mitten, som när som helst kan se in i någon
av alla celler, övervakar fången sig själv i en självreglerande rädsla för den kon-
trollerande blicken och risken för att bli avslöjad. Fången (individerna i ett samhälle)
kontrolleras därmed av sin egen vilja/strävan att göra rätt eller av rädslan för att göra
fel, i förhållande till kunskapen eller föreställningen om vad ett riktigt mänskligt
handlande bör vara. Foucault beskriver denna effektiva och mycket billiga
självreglerande styrningsrationalitet:

There is no need for arms, physical violence, material constraints. Just a gaze. An
inspecting gaze, a gaze which each individual under its weight will end by
interiorising to the point that he is his own overseer, each individual thus
exercising this surveillance over, and against, himself.157

Panopticon är sinnebilden och symbolen för individens, en grupp människors eller ett
helt samhälles totala övervakning. Panopticon bygger på en förväntan om att
vetenskaperna, via ett totalt kartläggande och kunskap, skall kunna göra världen och
människan genomskinlig. I min läsning av Foucault förstår jag makten som en
tveeggad gest, som med Foucaults egna ord har beskrivits som en konstant interaktion
mellan en allt ökande individualisering och ett genomdrivande av en samhällelig
totalitet.158 I uppsatsen Technologies of the the Self skriver Foucault kring begreppet
governmentality på ett klargörande sätt: ”This contact between the technologies of
domination of others and those of the self I call governmentality”.159 Detta perspektiv
på att makten produceras av varje enskilt subjekt innebär således att dominerande
diskurser inom en rad olika sammanhang bärs up, reproduceras och förändras av varje
enskild individ i en ”samhällskropp” – en totalitet. 160

”Bio-power” refererar till en form av makt som inom den rationalitet som ovan
benämnts ”governmentality” fokuserar centrala aspekter av människans liv.161 Makt
utövades fram till och med medeltiden av härskare via hot om död. Med upplysnings-
tänkandet skulle makten istället produceras via kunskap om människans liv. Hur skulle
maktens yttersta rättighet kunna vara att skicka folk in i döden, när dess huvudsakliga
roll var att se till att understödja och föröka livet, och framför allt organisera och ordna

                                                  
156 Foucault, 1993. Se även Thomas Dumms läsning av Övervakning och straff (1996, s.2-3, 108 och 117).
157 Foucault, 1977, s. 155.
158 Foucault, 1988, s.160-161.
159 Ibid., s.19.
160 Rose, 1996; Popewitz, 1997.
161 Foucualt (1988) skriver: ”[T]he true object of the police [styrningstekniken under 1600 och 1700 talen]
becomes, at the end of the eighteenth century, the population; or, in other words, the state has essentially to take
care of men as a population. It wields its power over living beings as living beings, and its politics, therefore, has
to be a biopolitics” (s.160).
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livet, frågar sig Foucault?162 Han skriver att den antika rättigheten att antingen ta
någons liv eller låta leva, blev ersatt med en makt som handlade om att fostra eller
tämja livet, också genom att utesluta vissa sätt att leva, fram till den oundgängliga
döden. Döden blev diskvalificerad. Döden blev outhärdlig för våra nya samhällen,
skriver Foucault.163 Därefter beskriver han hur de nya vetenskaperna ägnade sig åt att
utforska livet med fokus på det normala. Nu ägnade sig regenter istället åt problem
med nativitet, barnadödlighet och folkhälsa. Vetenskapen föreskrev den mänskliga
utvecklingens och det mänskliga tillståndets normalitet. Foucault kommenterar: ”Ett
normaliserande samhälle är det historiska resultatet av en makt-teknologi/ styrnings-
rationalitet som riktar in sig på livet”.164 Via uteslutandets praktiker konstrueras det
normala, via identifieringen av det onormala, sjuka, missan passade, annorlunda – det
andra. Därmed iscensätts normaliserandets princip.

Jana Sawicki menar att Foucaults texter, olikt "the grand theories" som producerats
inom den modernistiska diskursen, varken ger svar på hur vi skall göra eller någon
vision inför ett bättre samhälle. Istället kunde man kalla dem "anti-teorier", skriver
hon, eftersom de hjälper oss att syna just dessa etablerade teorier och de
makteffekter/maktrelationer som de genererar.165 Ett sådant identifierande kan aldrig
vara utan politiska implikationer, eftersom denna kunskap kan användas för att vi skall
kunna förhandla oss fram till positionsförflyttningar och förskjutningar av innebörder,
eller med andra ord – förändringar. Foucault uttrycker i följande citat tydligt sitt poli-
tiska projekt när han skriver:

It seems to me that the real political task in a society such as ours is to criticize the
working of insitutions which appear to be both neutral and independet; to criticize
them in such a manner that the political violence which has always exercised itself
obscurely through them will be unmasked so that one can fight them.166

En poststrukturell läsning av min frågeställning om att ”ta makten”

Hur man kan läsa min frågeställning med utgångspunkt från en poststrukturell diskurs
har redan antytts, i termer av att frågeställningens formulering producerar modernis-
tiska innebörder av begreppen makt, motstånd och emancipation. Formuleringen och
ordvalet; ”att ta makten” blir problematiskt i relation till Foucaults tänkande kring
makt, där makt i första hand inte är något som ”tas” eller ”ägs”, som i den modernisti-

                                                  
162 Foucault, 1990, s. 138-139.
163 Ibid., s.138.
164 Foucault, 1976, s.144. Min översättning.
165 Sawicki, 1991, s.52.
166 Foucault, 1991, citerad av Paul Rabinow i introduktionen till The Foucault Reader, s.6.
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ska diskursen. Eftersom det är diskurserna, tecknen och de oändliga teckenkedjorna
som producerar denna makt i relationella sammanhang av makt och motstånd, snarare
än individen själv, faller frågeställningen på sin egen formulering. Om man som indi-
vid är inskriven i en rad olika dominerande och normaliserande diskurser som produ-
cerar min subjektivietet, identitet och till och med mitt kön, verkar det finnas mycket
lite utrymme för förändring och frihet. Friheten beskrivs närmast som en förutsättning
för detta oupphörliga och självpåtagna maktproducerande som dock fängslar individen
i oupphörliga och ofrånkomliga normaliseringsprocesser. Även om motståndet skulle
upplösa en klassifikation eller en maktrelation kommer det nya tillståndet snart att
utgöra ny norm. Därmed kan vi aldrig bli fria eller befriade på det sätt som den
modernistiska diskursen föreställer sig, dvs att den självbestämmande individen ensam
eller i kollektiv går från ett ”sämre” tillstånd till ett ”bättre” utanför det gamla. Någon
sådan frihet finns inte i denna förståelse av poststrukturell diskurs, där vi alltid är
diskursens fångar – för alltid konstituerade och konstituerande tecken – text!

Men hur kan jag formulera om min frågeställning på ett sådant sätt att den post-
strukturella läsningen inte blir determinerande och istället tillvaratar det hopp om en
viss form av upplysning som jag menar att Foucault skriver fram i sin läsning av Kants
text om upplysning? Min avsikt med frågeställningen var ju att, mot bakgrund av min
läsning av Foucault, pröva möjligheten att via ett kritiskt reflekterande få kunskap om
de maktproducerande och reglerande principerna för den pedagogiska praktiken för att
kunna förändra den. Därför formulerade jag nu om min frågeställning så att den fråga-
de efter möjligheten för att ett arbete med pedagogisk dokumentation skulle kunna
innebära en praktik av ett oupphörligt och kontinuerligt ’motstånd’ mot förgivet tagna
och normerande föreställningar, förståelser/innebörder och praktiker på förskolan.

Men hur kan jag teoretiskt/praktiskt förstå att jag samtidigt är diskursivt inskriven,
men ändå, som ensamt subjekt och/eller i ett kollektiv kunna jobba med förskjutningar
av innebörder i mitt tänkande och handlande och därmed förändra det? Jag trodde att
detta var möjligt, men det var först i mina läsningar av Derridas texter som jag anade
hur jag skulle kunna sätta ord på en sådan process av kontinuerligt ifrågasättande och
granskande och en sådan hållning av samtidighet. Och det var först i läsningarna av de
feministiska poststrukturalisterna som jag fick modet att tala, skriva och arbeta med
utgångspunkt från det jag kallar en dekonstruktiv hållning. Detta kapitels sista avsnitt
beskriver de viktigaste insikter jag fick i min läsning av Derrida.

Ett motstånd mot närvarons metafysik – Om att allt är tecken, spår och
text

Jag skall i det följande på olika sätt exemplifiera vad som avses med Jacques Derridas
dekonstruktiva projekt, utan att ge begreppet en definition. Dekonstruktion skall
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nämligen inte ses som ett substantiv, utan avser en ständigt pågående process av
förskjutningar av just betydelser/innbörder och därmed definitioner.167 Dekonstruktio-
nen förnekar inte ett begrepps mening, men söker dess betydelsebildande spår/”trace”
och möjligheten till förskjutningar i dess innebörder. Att dekonstruktion skulle ha
något med destruktion att göra, som vissa kritiker vill få det till, har alltid varit obe-
gripligt för mig. I motsats till detta handlar dekonstruktion om förändring samt om en
läsning som tar ett ansvar. Därmed har denna process både starka politiska och etiska
aspekter och implikationer.168 Gayatri Chakravortry Spivak skriver att dekonstruktion
alltid handlat om metafysikens begränsning. Men om vi bara ser dekonstruktionen som
ännu en ny berättelse som ersätter en annan förlorar den sin förändringspotential och
politiska kraft.169 Inte heller kan vi förstå dekonstruktionen som revolutionär, eftersom
den inte är teleologisk, dvs att den utgår från ett ursprungligt tillstånd och syftar till ett
specifikt slutstadie.170

Derridas metafysikkritik i boken Of Grammatology utgår från hans dekonstruktiva
läsningar av modernistiska texter som ett slags parasiterande inifrån. Som att bosätta
sig i texten och dyrka upp den genom ett slags lek med synliggörandet av och förskjut-
ningar av betydelser. Feministen Susan Hekman skriver om Derridas dekonstuktiva
projekt och hans synliggörande av modernitetens bärande dikotomier, att det även
synliggör kvinnors underlägsna status i den västerländska filosofin:

The point of Derridean deconstruction, however, is not to erase categories, but to
displace the oppositions that have structured the dichotomies of western thought.
So conceived, deconstruction is not a negative project; it is not an effort to reverse
binary oppositions or to replace them with a new orthodoxy. Rather, it involves the
displacing of the play of oppositions that has informed not only western thought
but also the inferior status of women.171

Grammatologin172 syftar alltså inte till att en ny metafysisk diskurs skall ersätta den
rådande, eftersom vi är genomlevda av den och den alltid är vår utgångspunkt.173 Allt
vi kan göra är att inifrån denna diskurs dekonstruera den och göra förskjutningar och
                                                  
167 Wolfreys (1998) diskuterar problemet med definierande skrivningar kring dekonstruktionsbegreppet (s.12-
15). Han refererar till Miller som skriver: ”Sentences of the form ’Deconstruction is so and so’ are contradiction
in terms. Deconstruction cannot by definition be defined, since it presupposes the indefinability of, more
properly, ’undecidability’ of all conceptual or generalizing terms. Deconstruction, like any method of
interpretation, can only be exemplified, and the examples will of course all differ” (s.13).
168 Om den ansvarsfulla läsningen, se Wolfreys, 1998, s.16. Se även Collins & Mayblin, 1996, s.148.
169 Spivak, 1993, s.124-125.
170 Collins & Mayblin, 1996, s.152.
171 Hekman, 1990, s.26.
172 Derrida beskriver själv att grammatologin innebär en vetenskap om tecknets godtycklighet: ”Science of ’the
arbitrariness of the sign,’ science of the immotivation of the trace, science of writing before speech and in
speech” (1976, s.51).
173 Arne Grön (1991) citerar Derrida när han varnar för att metafysiken har en tendens att uppstå mitt i kritiken
(s.388). Så starkt förkroppsligad är närvarons metafysik att vi inte kan tänka på något annat sätt än att en ny
sanning måste ersätta den gamla.
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tillägg av våra förståelser. Vi har inget annat val än att operera inifrån de diskurser
som vi förkroppsligar och omfatta; språket som vi äger och som äger oss. Derridas
strategi handlar här om att använda det enda tillgängliga språket utan att för den skull
ansluta sig till dess metafysiska grundantaganden och premisser.174 Även om vi på
detta sätt försöker att lösa upp och överskrida den begränsning som det språk som vi
befinner oss i utgör, måste vi inse att vi hela tiden opererar inifrån denna begränsning.
Derrida kallade denna begränsning för ”clôture” – metafysikens stängning.175 Derrida
antyder en intressant aspekt av makt när han beskriver hur metafysikens stängning
samspelar med författaren/filosofen/vetenskapsmannen i själva skrivprocessen, på ett
sätt som jag väl känner igen i mina tafatta försök att hitta nya ord och uttryck:

[T]he writer writes in a language and in a logic whose proper system, laws, and life
his discourse by definition cannot dominate absolutely. He uses them only by
letting himself, after a fashion and up to a point, be governed by the system.176

Spivak menar att hela vårt modernistiska språkbruk handlar om en strävan att sluta
cirkeln och hitta balansen; hitta överrenstämmelsen, det besläktande och de logiska
sambanden snarare än att bryta med allt detta. Vårt språk är uppbyggt kring denna
strävan. ”And so it is from within this language that we must attempt an ’opening’ ”,
kommenterar Spivak.177 Vi måste med andra ord försöka bryta upp, göra förskjut-
ningar och tillägg till det som Derrida kallar västvärldens metafysiska logocentrism
(logos betyder lagen), som utmärks av en obeveklig logik kring talet, förklaringen,
bevisföringen förnuftet och en universell världsordning.178 Genom den dekonstruktiva
handlingen – att skriva ”sous rature” – kan vi kanske konstruera nya innebörder som
möjliggör ett förändrat handlande. Spivak skriver om ”sous rature”: Ordet är över-
kryssat för att det är inte ”tillräckligt”, men eftersom vi behöver det står det fortfarande
kvar läsbart.179 Begreppens innebörder kan därför aldrig fixeras eftersom de är
överkryssade.

                                                  
174 Derrida i Spivak, 1976, s.xviii.
175 Derrida (1976) beskriver hur denna diskursiva stängning är bestämd av en historisk-metafysisk epok:”For
essentail reasons: the unity of all that allows itself to be attempted today through the most diverse concepts of
science and of writing, is, in principle, more or less covertly yet always determinded by an historico-
metaphysical epoch of which we merely glimpse the closure” (s.4).
176 Derrida, 1976, s.158. Förkroppsligandet av diskurserna innebär ett problem för den skrivande. Derrida menar
att Rousseau, precis som han själv, får problem. ”In a certain way, I am within the history of psychoanalysis as I
am within Rousseaus text. Just as Rousseau drew upon a language that was already there – and which is found to
be somewhat our own, thus assuring us a certain minimal readability of French literature – in the same way we
operate today within a certain network of signification marked by psychoanalytic theory, even if we do not
master it and even if we are assured of never being able to master it perfectly” (Ibid., s.160-161).
177 Spivak,  1976, s.xx.
178 Jämför Filosofilexikonet, 1993, s.345.
179 Spivak (1976) har översatt sous rature till engelskans ”under erasure” i sin översättning av De la
Grammatologie. I förordet kommenterar hon denna dekonstruktiva handling: ”My predicament is an analogue
for a certain philosophical exigency that drives Derrida to writing ’sous rature’, which I translate as ’under
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Det är andra delen av boken Of Grammatology som för mig tydligast spränger grän-
serna för den metafysiska stängning som vi befinner oss i. Här iscensätts de teoretiska
utredningarna i bokens första del i relation till olika texter av Rousseau.180 Derridas
metafysikkritik och skrivningar kring Rousseaus texter kan läsas som ett omvänt för-
hållande mellan tal och skrift. För Rousseau är skrivandet det farliga tillägget till talet.
Talet är tankens naturliga uttryck och skrivandet adderas – hakas på – som en
representation. Skrivandet är därmed inte naturligt i sin strävan efter att göra det
frånvarande närvarande, kommenterar Derrida med referens till Rousseau.181 Spivak
skriver i sitt förord om ”the reversal” med referens till Nietzsche, när hon diskuterar
metafysikkritikens omvända ordning mellan tal och skrift i Derridas texter. Hon menar
att ett sätt att eventuellt kunna bryta den språkliga stängning som man befinner sig
inom kan vara att börja med att överhuvudtaget göra sig uppmärksam på motsatsen.
Spivak skriver om hur Derrida förhåller sig till Nietzsches strategi, vilken hon menar
mynnar ut i att inga motsatser ”egentligen” kan finnas. Hon citerar Nietzsche:

There are no opposites: only from those of logic do we derive the concept of
opposites – and falsely transfer it to things.182

För den poststrukturella feminismen har detta tänkande betytt väldigt mycket.183 Å den
ena sidan handlar ”the reversal” om en gest som gör att vi blir uppmärksammma på
normens (mannens) motsats – kvinnan – och å den andra sidan förstår vi att inga
motsatser finns. Tecknet är inte identiskt med innebörden (ingen överrensstämmelse
finns mellan det betecknande och det betecknade i tecknet kvinna), utan betydelserna
av såväl kvinna som man är endast mänskliga konstruktioner.184

Derridas text utmanar den innebörd som Rousseaus text lägger i talet, som det
ursprungliga/naturliga/modern/centrum, och i skriften som är det som ersätter och re-
presenterar talet och är främmande och skilt från talet.185 Utmaningen består i ett om-
kast mellan talet och skriften. I Rousseaus texter framstår den ursprungliga närvaron
som Modern (talet). Det onaturliga tillägget som tar det naturligas – moderns – plats är
förälskelsens kvinna – Thérèse (skriften), skriver Derrida.186 Derrida dekonstruerar
Rousseaus text kring Émile och skriver:
                                                                                                                                                              
erasure’. This is to write a word, cross it out, and then print both word and deletion. (Since the word is
inaccurate, it is crossed out. Since it is necessary, it remains legible)” (s.xiv).
180 Derrida (1976) inleder grammatologin genom att säga att den handlar om att frågan om att kunna läsa det
som kanske skulle kunna kallas för ”the age of Rousseau”.
181 Derrida, 1976, s.144.
182 Spivak, 1976, s.xxviii.
183 Se exempelvis Lather, 1997, 1997a; Hekman, 1990.
184 I kapitel 6 den tredje läsningen beskrivs hur vi kooperativt arbetade med ”the reversal” och
betydelseförskjutningar.
185 Derrida (1976) skriver om Rousseaus syn på skriften som det farliga tillägget: ”...whether it adds or
substitute itself, the supplement is exterior, outside of the positivity to which it is super-added, alien to that
which, in order to be replaced by it, must be other than it” (s.145).
186 Derrida, 1976, s.156.
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Like Nature’s love, ”there is no subsitute for a mother’s love”, says Émile. It is no
way supplemented, that is to say it does not have to be supplemented, it suffices
and is self-sufficient; but that also means that it is irreplacable; what one would
substitute for it would not equal it, would be only a mediocre makeshift. Finally it
means that Nature does not supplement itself at all; Nature’s supplement does not
proceed from Nature, it is not only inferior to but other than Nature.187

Derrida skriver att Rousseus hela pedagogiska projekt i Émile måste ses som något
som bara ersätter den naturliga uppfostran där kontakten med modern är helt central.
På samma sätt blir kulturen en ersättning för naturen.188 När jag läste detta förstod jag
på ett nytt sätt varför det är möjligt att uppfatta pedagogik som en sant representerande
teori om barns utveckling och uppfostran, snarare än som en normativ och diskurs.

Den betydelseförskjutning i förhållande till Rousseaus texter, och det tillägg till
metafysiken som Derridas text ger via dekonstruktionerna i Of Grammatology, innebär
att han helt enkelt föreslår att allt är skrift. Det finns inget linguistiskt tecken före
skriften.189 Nu, skriver Derrida, måste vi tänka oss att skrivandet/texten på samma gång
är talets utsida – eftersom det inte är talets ”bild” eller dess ”symboler” – som dess
insida, eftersom talet självt alltid redan är en skrift! Utsidan är insidan.190 Skriften är i
Derridas text allt som ges en innebörd – till och med kroppen.191 ”There is nothing
outside the text”.192 Och han tillägger; ”there has never been anything but writing”.193

Människan skapar tecknen, och tecknet är vad som helst som är bestämmande för
något, som i sin tur refererar till något annat som också är ett tecken, och så vidare i
evighet.194 Människan, kvinnan, mannen och barnet är självt ett tecken, är den slutsats
vi kan dra, vilket framför allt flera poststrukturella feminister visat.195 Närvaron kan
alltså inte vara annat än en illusion som hela tiden flyr undan. Allt som återstår är
tecknet och det unflyende spåret (trace), som är frånvaron. ”...the sign is that ill-named
thing, the only one, that escapes...196 Tecknet kan med en sådan innebördsförskjutning
aldrig mer representera närvaron, överrensstämmelsen eller vara sanningens avbild.

                                                  
187 Derrida, 1976, s.145.
188 Ibid. s.146. Parallellen till Derridas dekonstruktion av Saussures texter i början av Of Grammatology är
uppenbar. För Saussure, skriver Derrida här, är språk och skrift två distinkta teckensystem, där det andra
(skriften) har sitt existensberättigande i att det representerar det första (språket/talet). Derridas dekonstruktion av
Saussures teckenteori innebär blottläggandet av en dikotomi: det betecknande och det betecknade, som gör att
denna föreställning i Saussures strukturalistiska projekt otvivelaktligen utgör en dominerande logocentrism
(s.11-12).
189 Ibid., s.14.
190 Ibid., s.44.
191 Ibid., s.9.
192 Ibid., s.158.
193 Ibid., s.159.
194 Ibid., s.50.
195 Butler, 1993; Haraway, 1991.
196 Derrida, 1976, s.19.
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Den dekonstruktiva handlingen betraktar Derrida som ett arv från Nietzsche,
Heidegger och Freud. Dessa tänkare har, menar Derrida, ifrågasatt metafysikens
stängning – clôture – och sett nödvändigheten av den strategi som överkryssandet –
”writing ’sous rature’” – innebär. ”Nietzsche puts ’knowing’ under erasure; Freud ’the
psyche’, and Heidegger, explicitly ’Being’ ”, skriver Derrida.197 När Heidegger stryker
över varat menar Derrida att Heidegger ändå fastnar i varandet som ett ”urwort”, dvs
det slutliga betecknande till vilket alla andra tecken refererar.198 Det är först genom att
tillföra begreppen spår (trace) eller skillnaden (differánce), som man kan undvika att
hamna i ett ”urwort”.199 Tecknet bestäms, menar Derrida, av spåret – det som är
frånvarande och som aldrig kan vara ursprungligt.200 Spivak skriver om differánce:

 [H]alf of it [the sign] is always ”not there” and the other half always ”not that”.
The structure of the sign is determined by the trace or track of that other which is
forever absent. This other is of course never to be found in its full being.201

Differánce förstår jag som betydelseskillnaden och det är ett av Derrida konstruerat
ord som avser en sammansmältning av subjektivet ”différence” och verbet ”différer”,
dvs att skilja ut sig och utgöra en skillnad mot något. Förhållandet mellan frånvaro och
närvaro är ett spel av betydelseskillnader. Det är i detta spel av betydelseskillnader
som vi kan göra förskjutningar i innebörder och betydelser, för att förändra vår blick
och vårt handlande. Spåret och betydelseskillnaderna visar oss att om det finns ett
ursprung så är det i så fall detta ”icke-ursprung”.202 Detta spel av betydelseskillnader
innebar i min läroprocess ett uppöppnande mot förändringens möjligheter. Detta var
något jag inte fått fatt i när mina teoretiska läsningar begränsades till Foucaults texter,
som lätt förstås som alternativa förklaringar snarare än som de destabiliseringar de
avser att vara. Spelet av betydelseskillnader var något som jag skulle jobba vidare med
i såväl läsningarna av de feministiskt poststrukturella texterna som den empiriska
texten från Åkervägen. Inför mina nutidshistoriska läsningar i det kommande kapitlet
vill jag nu i första hand jobba med lappkast mellan modernistiska förståelser/läsningar
och poststrukturella och feministiska läsningar, som förskjutningar av innebörderna
och som ett utmanande och kanske ’farligt’ tillägg.

                                                  
197 Derrida refererad i Spivak, 1976, s.xIi. Även Charles Sandlers Pierce skrifter, inte minst i ett möte med
Husserls fenomenologi, har varit viktiga för Derrida i hans meningsskapande kring dekonstruktion. Husserls tro
på en ursprunglig förnimmelse av tingen i sig, bryts mot Peirce syn på ”tinget (sanningen) som självt är ett
tecken” (Derrida, 1976, s.49).
198 Spivak, 1976, s.xv.
199 Derrida, 1976, s.57-62.
200 Ibid., s.61.
201 Spivak, 1976, s.xvii.
202 Hekman (1990) citerar Derrida från ”Writing and difference”: ”To say that ’differance’is originary is
simultaneously to erase the myth of a present origin /.../ It is a non-origin that is originary” (s.25). Arne Grön
(1991) skriver på ett liknande sätt om det han kallar Derridas skriftteori: ”Denna ’ursprungliga’ skrift eller
skrivning är det grundläggande instiftandet av skillnad, som möjliggör artikulering av både tal och skrift”. Gröns
slutsats är: Det är därmed icke-ursprunget som är det ursprungliga (s.391-392).
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3

nutidshistoriska läsningar av observation och dokumentation

i förskolan sedan 1930-talet
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EN INLEDNING OM DE NUTIDSHISTORISKA LÄSNINGARNA

Foucault menade att en av filosofins största uppgifter sedan upplysningstiden är och
borde vara att beskriva nutiden och oss själva i vår samtid. Med hjälp av historisk
kunskap om specifika mänskliga praktiker kan forskaren, den intellektuelle eller
filosofen åstadkomma en förskjuten blick på samtida praktiker. Därmed kan hon/han
få något som vi tror ”är” på ett visst sätt att framstå som om det vore något annat, eller
som det inte ”är”.203 För Foucault handlade den nutidshistoriska läsningen –
genealogin – i första hand om den dekonstruerande effekten i identifierandet av de
historiska brotten, det vill säga de händelser som blev avgörande för helt nya sätt att
förstå och ge betydelse åt något. På detta sätt skiljer sig genealogin markant från den
gängse enhetliga och progressiva historieskrivningen. Syftet med en nutidshistoria är,
som Kenneth Hultqvist och Kenneth Pettersson skriver, att förstå såväl samtiden som
dåtiden som tidsbestämda konfigurationer av makt och kunskap.204 Mot bakgrund av
sådana dekonstruktiva förståelser öppnas möjligheten att tänka och praktisera sin
nutid/samtid på andra sätt, eller med andra ord att mer uppmärksamt praktisera i
förändring.

I det föreliggande kapitlet har jag försökt göra en särskild form av nutidshistoriska
läsningar som, precis som de teoretiska läsningarna i det föregående kapitlet, tydliggör
skillnaderna mellan modernistiska och poststrukturella läsningar. Nu handlar det dock
om att läsa historiskt och samtida material som handlar om observation och dokumen-
tation i svensk förskola.205 Syftet med detta är att synliggöra ett sådant arbete i
förskolans praktik både med utgångspunkt från de modernistiskt emancipatoriska

                                                  
203 Foucault, 1998, s.449-450. ”I wonder if one of the great roles of philosophical thought since the Kantian
”Was ist Aufklärung?” might not be characterized by saying that the task of philosophy is to describe the nature
of today, and of ourselves today” (s. 449).
204 Hultqvist & Pettersson, 1995, s.16.
205 Jag vill betona att jag i framställningen kommer att använda begreppet förskola och därmed inbegriper jag all
form av del- och heltidsverksamhet för barn 0-7 år under 1900-talet med ett uttalat pedagogisk syfte och med
åtminstone någon pedagogiskt utbildad personal. Med andra ord utesluts helt alla former av rent vårdande
institutioner såsom de tidiga barnkrubborna från mitt forskningsarbete. De pedagogiskt inriktade
barnträdgårdarna, folkbarnträdgårdarna, barnstugorna, daghemmen och förskolorna i Sverige utgår diskursivt
alla från en helhetssyn på barn, omsorg och pedagogik. De vårdande aspekterna och uppgifterna uppgick och
integrerades i en heltidsverksamheten som även hävdade pedagogiska målsättningar. Även deltidsverksamheten
hävdade samma helhetsperspektiv och skrevs fram som en social verksamhet som utbildade både barnen och
hemmet i förhållande till vårdande, hygieniska och sociala frågor. Därmed har den tydliga skiljelinjen mellan
rent vårdande och rent pedagogisk verksamhet, som finns i andra länder, osynliggjorts, även om skillnaderna i
praktiken naturligtvis har funnits. Tydligast har dessa visat sig i antalet timmar verksamheten pågår, men även i
planeringen av verksamhetens innehåll och tillgången på vissa material. Långt in på 70-talet var medelklassbarn
i första hand inskrivna i deltidsverksamheten. Den rena deltidsverksamheten integrerades småningom i
heltidsverksamheten. För en diskussion av spänningen mellan de vårdande och pedagogiska aspekterna i ett
klass- och barnskötarperspektiv se Holmlund, 1996.
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avsikter, utifrån vilka de iscensattes och fortfarande iscensätts, men också med
utgångspunkt från ett poststrukturellt tänkande kring makt och kunskap. Genom att i
texten explicit markera den ena och den andra läsningen, är avsikten att kanske
tydligare än i andra nutidshistoriska skrivningar framhålla den motstridiga komplexitet
av makt, motstånd, emancipation och frihet i samspelet mellan individen och
samhället, som varje (nutids)historiskt ögonblick innebär. Dessutom markeras även en
tredje läsning från ett feministiskt perspektiv, där jag försöker förstå observerandets-
och dokumenterandets praktiker med utgångspunkt från förskolläraren som kvinna.
Den feministiska läsningen kommer i första hand att sammanfalla med den moder-
nistiska, det vill säga, visa hur observationsverktyget uppfattades som en emanciper-
ande verksamhet för såväl barnen som pedagogerna själva. Den vetenskapliga
diskursen gav kvinnorna auktoritet och professionalitet, medan de utförde en
verksamhet som de menade befriade barnen till normalitet och ett gott liv. Men jag
kommer även att ge exempel på hur samma vetenskapliga diskurser producerade makt
i förhållande till den egna yrkesrollen och förståelsen av sig själv som kvinna. Med
dessa tre olika perspektiv/läsningar vill jag visa att en och samma praktik kan förstås
på flera olika sätt, beroende på vilken diskurs eller utgångspunkt som läsaren
informeras av och utgår från. Jag är väl medveten om risken för att kapitlet av denna
anledning kan förstås som överpedagogiserat eller övertydligt, särskilt i den mycket
förkortade version av dessa nutidshistoriska läsningar som presenteras här.206 Genom
att försöka förstå observerandets och dokumenterandets praktiker på flera sätt än ett,
vill jag dels följa upp ansatsen från det föregående kapitlet, och dels hänvisa till och
historiskt underbygga de kommande multipla läsningarna av den pedagogiska
praktiken med pedagogisk dokumentation på förskolan Åkervägen.

Precis som de redan gjorda och de kommande läsningarna i denna avhandling, kom-
mer de föreliggande läsningarna att visa att det i en modernistisk mening är omöjligt
att med hjälp av observations- och dokumentationsarbete ”ta makten” över pedagogisk
praktik. Däremot producerar dessa praktiker, då som nu, makt i förhållande till barnet,
föräldrarna, den pedagogiska praktiken och i förhållande till förskolläraren själv, både
som kvinna och professionell – alltmedan den ”goda” och ”oskyldiga” avsikten är att
emancipera/frigöra inte bara barnet och pedagogen, utan till och med hemmet och
samhället i sin helhet. Man kan därmed säga att maktläsningen förutsätter frihets-
läsningarna, precis som en poststrukturalistisk diskurs förutsätter en modernistisk.

                                                  
206 Det forskningsarbete som ligger till grund för detta kapitel föreligger idag som manus till en bok under
utgivning på HLS Förlag år 2001med arbetstiteln Hundra år av observation och dokumentation i förskolan.
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Det historiska materialet

Vad är barnobservationer, dokumentationsarbete och pedagogisk dokumentation i
svensk förskolepraktik? Vad har dessa praktiker för relation till barnen, hemmet och
förskollärarna själva? Hur kan man på olika sätt förstå användandet av dessa verktyg?
Det är i stort sett dessa frågor som skall undersökas i det här kapitlet. De nutidshisto-
riska och teoretiska läsningarna omspänner sent 1930-tal tom sent 90-tal, dvs. den tid
då barnobservationer och annat dokumenterande arbete fick en förhållandevis betydel-
sefull plats inom svensk förskolepraktik. De exempel som anförs analyseras under
hand teoretiskt i relation till avhandlingens centrala begrepp; makt, motstånd och
emancipation/frigörelse.

För mina nutidshistoriska läsningar har jag valt att göra djupdykningar i primära
historiska källor knutna till nyckelpersoner för mitt ämnesområde, såsom Elsa Köhler,
Carin Ulin och Ester Hermansson, eller nyckeltexter, såsom barnstugeutredningen,
läroböcker i barnobservationer, debattlitteratur och annan pedagogisk litteratur samt
läromedel för förskollärare. Dessutom har jag studerat ett stort antal sekundära texter i
form av avhandlingar och andra historiska och teoretiska analyser. Som ett mycket
viktigt komplement har jag valt att läsa alla nummer i sin helhet av förskollärarnas
fackliga tidskrift Barnträdgården som småningom bytte namn till Förskolan, under
perioder av minst tre på varandra följande år i varje decennium, från och med 40-talet
och framåt. Förhållningssättet till barn, föräldrar, samhället, den egna praktiken, den
egna förskollärarrollen och inte minst inställningen till barnobservationer och
dokumentationsarbete kan i detta material avläsas på flera olika sätt.

Antalet lästa årgångar under 1940 talet blev så många som sex. Detta berodde i
första hand på min fascination av att materialet var så rikt i förhållande till praktiken,
men att det även innehöll texter med omfattande utvecklingspsykologiska och filoso-
fiska referenser. Under 50, 60- och 70-talet fortsatte denna rikedom och relativa teore-
tiska ”tyngd” i artiklarna (särskilt 50- och 60-talen). Jag begränsade nu antalet år-
gångar till tre respektive fyra. Under 80- och 90-talen sker en stark praktisk och teore-
tisk uttunning av innehållet allmänt sett i tidskriften, varför jag drevs att läsa allt fler
nummer och småningom hela årgångar, närmare bestämt sju årgångar under 80-talet
och sex under 90-talet. Som jag ser det finns ett visst samband mellan den försvagning
av förskollärarens professionalitet under 80- och 90-talen, som går att avläsa på olika
sätt i det historiska materialet, och det allt tunnare och mer tillrättalagda (lättlästa)
materialet i tidskriften Förskolan under seklets två sista decennier.207

                                                  
207 Sammanfattningsvis lästes följande årgångar av tidskriften Barnträdgården samt Förskolan: 1940-1945 (6
årg.); 1953-1955 (3 årg.); 1965-1968 (4 årg.); 1972-1974 (3 årgångar); 1980- 1983 samt 1986-1988 (7 årgångar);
1990-1992 samt 1997-1999 (6 årgångar).
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Kapitlets framställning

De olika läsningarna i kapitlet läggs fortlöpande sida vid sida i framställningen. Trots
att min avsikt är att ge lika högt värde till de olika läsningarna oroar jag mig för att
läsaren ändå luras att tro att det handlar om olika förklaringsmodeller, där någon
läsning får ett högre värde än de andra. I texten finns också ett stort antal textrutor
inskjutna. Innehållet i dessa textrutor är hämtat från fem intervjuer med tre förskol-
lärare vid avdelningen Skorpan, Åkervägens förskola i Hammarby stadsdel. Två av
dessa intervjuer gjordes av mig med Mikaela Sundberg och Solveig Åkerström innan
jag påbörjade mitt eget projekt på avdelningen Skorpan 1997.208 Tre andra intervjuer
gjordes i inledningen av mitt eget projekt med Mikaela, Solveig och Susanne Hjelm,
som anställdes 1995.209 I textrutorna finns redigerade utdrag från dessa intervjuer.
Avsikten med textrutorna är inte att erbjuda läsaren ”autentiska”/”sanna” röster från
pedagogisk praktik, utan att åstadkomma en mer dynamisk läsning. Genom att placera
in citaten i de nutidshistoriska läsningar är det min avsikt att framkalla skillnader och
likheter. Av tidsmässiga skäl återfinns textrutorna i större utsträckning ju närmare
samtiden de nutidshistoriska läsningarna kommer.

OBSERVERANDET AV DET ”SANNA BARNETS NATUR” I EN
VERKSAMHET FÖR ”STÄLLFÖRETRÄDANDE” OCH
”PROFESSIONELLA MÖDRAR”

År 1931 inledde Dr. Elsa Köhler210 från Wien sitt samarbete med Fröbelinstitutet och
förskolepionjärerna Maria och Ellen Moberg, som startat några av Sveriges första
barnträdgårdar.211 Lars Karlsson konstaterar i sin avhandling om Elsa Köhler och
hennes så kallade aktivitetspedagogik, att barnträdgårdsrörelsen fick sin första djupare
kontakt med den moderna barnpsykologin via Elsa Köhlers deltagande i utbildningen
av barnträdgårdspersonal vid Fröbelinstitutet. Hennes inflytande hade stor betydelse

                                                  
208 Syftet med intervjuerna var att de två förskollärare som deltagit i hela projektet ”Pedagogik i en föränderlig
omvärld”, skulle få beskriva sitt arbete på förskolan under projektet med utgångspunkt från dokumentationen av
de projekt- och temaarbeten man hade genomfört åren 1993-1996. Dessutom frågade jag efter hur de hade jobbat
innan projektet började, från ungefär mitten på 80-talet. Se vidare kapitel 5.
209 Syftet med dessa intervjuer var att deltagarna skulle få berätta om sig själva som förskollärare, sin egen
utveckling och sina egna föreställningar kring yrket, barnen och arbetet med observation och dokumentation. Se
vidare kapitel 5.
210 Elsa Köhler var fransklärarinna från Österrike och hade under 1930-talet ett aktivt samarbete med centrala
gestalter i den progressivistiska rörelsen i Wien. Hon var väl påläst på tysk och amerikansk filosofi (exempelvis
John Dewey) och samarbetade med utvecklingspsykologerna Karl och Charlotte Bühler. Förutom sitt samarbete
med den svenska barnträgårdsrörelsen ägnade Köhler mycket tid på formulerandet av en aktivitetspedagogik för
skolan, och hon samarbetade i första hand med den progressivistiska rörelsen i Göteborg. Se vidare Karlsson,
1998 samt Köhler, 1936.
211 Karlsson, 1998, s.200; Sandels, 1955, s.128.
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för det som kom att kallas ”det fria arbetssättets genombrott” i barnträdgårdarna.212

Här utmanades Fröbelpedagogiken med den nya utvecklingspsykologins teorier. Stina
Sandels, en senare förgrundsfigur i svensk förskola och sedermera professor i pedago-
gik, har skrivit om mötet mellan Köhler och systrarna Moberg. Enligt Sandels
tillkallade systrarna Moberg Dr. Elsa Köhler ”för att med hennes hjälp få en fast veten-
skaplig grund för sin verksamhet”. I följande mycket starkt känslomässiga citat ur
Barnträdgården utvecklar Sandels vad hon menar:

Ingen av oss dåvarande elever och medarbetare har väl någonsin upplevt storheten i
äkta ödmjukhet och gripenhet inför ett stort mål så som när vi bevittnade
Mobergarnas medverkan vid psykologens [Köhlers] raserande av mångt och
mycket av vad de själva under många år byggt upp för att med hennes hjälp skapa
fram ett bättre nytt. De var helt villiga att lära om, och de var stora nog att utan
bortförklaringar eller undanflykter enkelt och sakligt diskutera med oss vad som
kunde vara värt att behålla av den gamla småbarnspedagogiken och vad som måste
ersättas av något nytt. Vi glömmer det aldrig.213

Flera av eleverna vid Fröbelinstitutet, exempelvis Brita Schlyter och Britta Schill,
vittnar om att det var det Köhlerska observationsarbetet och det möte mellan teori och
praktik som uppstod i diskussionerna kring observationerna, som gjorde ett bestående
intryck på dem under deras utbildningstid.214 När Köhler förordade att pedagogerna
själva, snarare än psykologerna, skulle utföra barnobservationer i sin praktik, kan detta
i ett feministiskt perspektiv förstås i mycket starkt emanciperande termer. Köhler hade
stora förväntningar på pedagogernas möjligheter och förmåga att utöka det egna
vetandet genom att observera barnen.215 Hon skriver följande rader som kan förstås
som mycket frigörande:

Barnträdgårdslärarinnorna ska veta att de befinner sig mycket närmare källan till
allt pedagogiskt vetande än varje social ledare eller t.o.m. de utbildade psyko-
logerna.216

De erfarenheter som förskolläraren kunde skaffa sig med hjälp av sitt observerande
kunde även komma att utnyttjas av laboratorieforskningen, hävdade Köhler.217 För-
skollärarens arbete blev därmed i hennes ögon en viktig förutsättning för den framtida
psykologiska forskningen. Denna inställning måste ses som mycket radikal på 1930-
talet mot bakgrund av att yrket allmänt ansågs som filantropiskt välgörenhetsarbete;
”parkeringsplats-väkteri” åt fattiga och/eller yrkesarbetande kvinnor; lyx-barnpassning

                                                  
212 Karlsson, 1998, s.163.
213 Sandels, 1955, s.128.
214 Simmons-Christenson, 1991, s.143.
215 Karlsson, 1998, s.167.
216 Elsa Köhler från 1929 citerad i och översatt av Karlsson, 1998, s.167.
217 Köhler, 1937, s.51.
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åt borgerliga hemmafruar och/eller som förvaringsplats för ogifta medelklass-
kvinnor.218

”Värst är det väl när mor själv är sjuk, hur skall då far kunna klara upp
barnen?”

Rubrikens citat av medicine licenciate Bertha Sandegren kan läsas som ett uttryck för
att det var kvinnans uppgift att sköta barnen och att förskolläraren därför med
nödvändighet var kvinna.219 Att vara kvinna var det ”kompetenskrav” som ställdes på
barnkrubbans personal, skriver Kerstin Holmlund.220 I kraft av sitt kön kunde hon gå in
som en ”ställföreträdande mor”.221 Maria Moberg skriver 1937 att det är det moderliga
sinnet som är väsentligast för yrkesrollen.222 Det handlar om kvinnor ”med viljan att
tjäna [som] här söka sin livsuppgift”.223 Hur mycket komplement verksamheten än
skulle vara, så var det modersgestalten som var förebilden för pedagogen.
Unesco/WHO konferensens expertgrupp i barnavårdsfrågor 1954 slår också fast att
förskoleundervisning inte är något för män, men att män är viktiga som rådgivare inom
psykologi, medicin eller pedagogik samt som förebilder för barnen: ”Dessa kontakter
och även sådana som trädgårdsmästaren, brevbäraren, mjölkbudet har ofta stor
betydelse för barnet /…/ hävdar expertgruppen”.224

Ett genus- och eller feministiskt perspektiv på förskolan är nödvändigt, inte bara för
att förskolefältet ”befolkas” främst av kvinnor, utan därför att det har konstruerats mot
bakgrund av föreställningar om kvinnors, mödrars och mäns roller och uppgifter i
samhället. Paradoxalt nog har förskollärarna utnyttjat idén om den ”goda modern” för
att tillskapa sig ett professionellt fält, samtidigt som kåren under hela detta sekel
försökt att frigöra sig från idén av den ställföreträdande modern. I min läsning av
historiskt material framträder en mycket komplex och motstridig bild av förskol-
läraryrket i Sverige.225 Man skulle mycket förenklat kunna säga att den i stort sett
innehåller samma konflikter som den moderna kvinnorollen generellt sett. Det är en

                                                  
218 Den tidigaste noteringen där förskolan benämns som ”parkeringsplats” har jag hittat i en artikel av Maria
Moberg i Barnträdgården 1940, s.27. Därefter uppträder denna benämning ofta i samband med att förskollärarna
diskuterar svårigheterna med att få legitimitet för förskolans pedagogiska arbete.
219 Bertha Sandgren i Ulin, 1946, s.272.
220 Holmlund, 1996, s.103.
221 Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s.17.
222 Moberg, 1937, s.44.
223 Ibid., s.43.
224 Redaktionen, Barnträdgården, 1956, s.13.
225 Här vill jag betona att denna komplexitet troligtvis också finns inbyggd i andra länders förskollärarroll, men
att den i Sverige blir tydligare eftersom verksamheten första hand setts som en social och folkuppfostrande
verksamhet. I andra länder har den i första hand setts som ett första steg i en allmän obligatorisk skolgång.
Walkerdine (1991) påpekar dock hur modersrollen och lärarrollen flyter samman även i England – ”the maternal
teacher” (s.13- 22). För ytterligare jämförelser i ett internationellt perspektiv på förskolan se Piltz-Maliks, K.
&Wehner Godée, C., 1994; Lenz Taguchi, 1997 samt Nordin Hultman, 2001.
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roll där kvinnan strider för sin legitimitet som professionell yrkeskvinna och ett
subjekt med eget självbestämmande, samtidigt som hon är den som vill ställa upp för
andra, inte säga nej, och vara den som är flexibel, responsiv och föränderlig i relation
till andras behov, ibland på gränsen till självförnekelse. Följaktligen kommenterar
Ester Boman att förskolläraryrket handlade om ”osjälvisk hjälpsamhet” och ”bered-
villighet utan tanke på egen ära.226 På samma sätt påpekade Elsa Köhler vad det
observerande arbetet innebar:

Att ställa sig själv passiv och göra lärjungen aktiv, detta är fordran. /.../ Men därtill
behövs självförnekelse och framför allt ett fördjupande i lärjungens jag.227

Det passade den rådande synen på kvinnan väl att leva ”genom” och/eller ”med
barnets bästa” för ögonen och göra sig själv osynlig, passiv och självförnekande i ett
observerande av barnet. Uttryck som självförnekelse, osjälviskhet och passivitet är,
menar Valerie Walkerdine inte bara uttryck för kvinnlighet i allmänhet utan är även
typiska epitet för pedagoger i förskola och skola, och särskilt i förhållande till
observerandets praktik.228 Med referens till Walkerdine skriver Kajsa Ohrlander att
förskollärare och småskollärarinnor skapade ett fiktivt pedagogiskt rum – ”det pedago-
giska köket” – där kvinnans uppgift är att inordna sig under barnets fiktiva behov av
att fritt få utveckla sina inneboende möjligheter.229

Den syn på kvinnan som rådde kring sekelskiftet och tiden för förskolans etableran-
de kan i en maktläsning också ses som ett uttryck för det som Foucault betecknar som
ett åtskiljandets praktik.230 Med hjälp av vetenskapens rationalitet förklarade man vad
som var kvinnliga egenskaper. Denna särartsideologi befästes exempelvis i uttryck av
att kvinnor var mindre lämpade än män för intellektuellt och teoretiskt arbete. Det
ansågs länge olämpligt för kvinnor att studera på högre nivåer. Medicinska
föreställningar om att kvinnors reproduktiva förmåga (äggstockarna) skulle skadas vid
intellektuell ansträngning gav underlag till sådana slutsatser.231 Däremot innebar sär-
artsideologin att kvinnor betraktades som moraliskt överlägsna och därför var särskilt
lämpade till att ta hand om små barn i hemmet och i förskolans miljö.232 Ett sådant

                                                  
226 Boman i Ulin, 1946, s.285. Kenneth Hultqvist påpekar i sina kommentarer i läsningen av detta kapitel att
självförnekelsen kan kopplas till en religiös diskurs och att manligt och kvinnligt intar olika positioner i detta
religiösa/vetenskapliga/sekulariserade projekt.
227 Köhler, 1926, s.75.
228 Walkerdine, 1991, s.34.
229 Ohrlander, 2000, s.10, med referens till Walkerdine & Lucey, 1989, Democracy in the Kitchen: Regulating
Mothers and Socialising Daughters, London, Virago.
230 Foucault, 1982; Rabinow, 1984.
231 Walkerdine, 1991, s.33. Walkerdine refererar här i sin tur till tre historiker.
232 Walkerdine, 1991.
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tänkande har i vår tid återupplivats även av stora grupper av kvinnor av vilka vissa
kallar sig särartsfeminister.233

Ingegerd Tallberg Broman noterar att den framväxande arbetsmarknaden inom det
sociala och pedagogiska området framför allt riktades mot de ogifta kvinnorna. Det var
"fröknarna" som var konstruktörerna av den tidiga svenska förskolan.234 Framväxten
av förskolan under 1900-talet ses hos Tallberg Broman som ett kvinnligt professiona-
liseringsprojekt. I detta perspektiv kunde den framväxande sociala sektorn ses som en
möjlighet för kvinnors emancipation. Att förskolan kring sekelskiftet utvecklades av
kvinnor och var en verksamhet som man menade krävde egenskaper som bara kvinnor
ansågs ha skapade, skriver Tallberg Broman, en könsmässig stängningsprincip.235 De
skapade själva kontexten – förskolan – som bekräftade och befäste föreställningarna
om kvinnorna. Tallberg Broman skriver:

Pionjärerna inom barnträdgårdsrörelsen utnyttjade särartens föreställningar i sin
konstruktion av ett arbetsfält för uppfostran och undervisning av de yngre
barnen.236

                                                  
233 Tolkningar av Carol Gilligans (1985) arbeten tjänar ofta som bevisföring i dessa särartsdiskussioner. Hennes
undersökningar visar att kvinnor omfattar en ansvars- och omsorgsetik snarare än den rättighetsetik, som
mannen enligt dessa studier omfattar. Hanne Haavind (1992) menar att samhällsvetenskapliga definitioner av
arbete, omsorg, samhällsklass, rättvisa och politik samt mer psykologiska begrepp som moralutveckling i
exempelvis Gilligans analyser, är utformade på sätt som har inbyggda betydelser av kön. Det som kvinnor gör
och säger faller utanför normen och kan bara förstås som orsakat av något som finns exklusivt hos kvinnor.
(s.20-21).
234 Tallberg Broman, 1991.
235 Tallberg Broman, 1994, s.38
236 Ibid.

Solveig berättar om varför hon blev barnskötare och sedermera förskollärare:
Jo, varför man valde att arbeta med förskolebarn. Jag känner så här att jag har inga syskon, utan
jag har alltid släpat på andras ungar. /.../ så det var jag. Jag kunde inte tänka mig något annat att
jobba med. /.../ Det är alltså jobbet med stort J! /.../

Hillevi: Du hade alltså tänkt dig en karriär i det här yrket?
Solveig: Ja! Ja! Nej, men jag hade aldrig trott att jag skulle vara hemmafru. Aldrig! /…/
Hillevi: Ditt yrke är ju mycket av ditt liv, så som jag förstår det...
Solveig: Ja, det är det. Och ändå är det inte mitt ... ett kall. Vore det ett kall, alltså, det försöker jag

hålla mig ifrån. Jag ställer inte upp på det. Men samtidigt så ställer jag upp på liv och död för
barn.

Hillevi: Vad är det för skillnad på det och ett kall?
Solveig: Jo, ett kall. Då tror jag så här att då kan man inte tänka... man släpper inte in andra

människor. Kall...då är det mitt!

Mikaela berättar om sitt yrkesval:
Jag hade inget medvetet yrkesval. Jag har nämligen aldrig umgåtts med småbarn. Jag har aldrig
varit barnflicka. Jag har aldrig tänkt tanken att jag skulle ta hand om barn. Det existerade inte i
min värld.
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Såväl de offentligt kända kvinnorna, såsom Ellen Key, som sekelskiftets pionjärer i
barnträdgårdsrörelsen, kan ses som medspelare i ett samhälleligt projekt byggt på
föreställningar och normer som tydligt särskilde män och kvinnor.237 Dessa kvinnor
’spelade med’ för att de själva omfattade dessa föreställningar och normer. Kajsa
Ohrlander konstaterar att pedagogik blev ett slags definition av kvinnlighet och
moderlighet under det sena 1800- och 1900-talet, och/eller tvärtom, att kvinnlighet och
moderlighet blev samma sak som den progressiva pedagogiken.238 Den progressiva
pedagogikens uppgift att frigöra barnet till en fri och demokratisk individ, förutsatte
det ideala hemmet, modern, kvinnligheten och, som Ohrlander säger, den kvinnliga
moderskärleken. Walkerdine skriver att kärleken blev det begrepp som symboliserade
möjligheten för barnet att i en stödjande, pedagogisk och kärleksfull miljö kunna
utvecklas enligt sin natur.239 Därmed kommer dessa kvinnor samtidigt att disciplinera
sin egen kvinnlighet och osynliggöra sig själva som subjekt med egna behov, skriver
Ohrlander och fortsätter:

Den progressiva kvinnlighetens pedagogik har därmed fungerat radikalt, samtidigt
som den varit djupt involverad i kvinnans politiska och medborgerliga under-
ordning.240

Detta särskiljande av kvinnor som mödrar och/eller progressiva moderliga pedagoger
innebar att de så att säga samtidigt insåg sin underordning som de verkställde den.241

Den progressiva kvinnlighetens pedagogik och moderskärleken skulle därmed även
ligga till grund för den första vågens feministiska krav på legitimitet för denna typ av
social verksamhet mitt emellan hem och offentlighet, uppbyggd kring särartens
föreställningar.242 Med utgångspunkt från att denna verksamhet gav vissa kvinnor ett

legitimt utträde ur den privata, hemliga sfären, skulle den progressiva kvinnlighetens

pedagogik samtidigt ligga till grund för kvinnors krav på kvinnlig rösträtt, jämlika rättigheter

och ekonomiska självständighet.243 Diskurser arbetar och producerar makt på ibland mycket

motstridiga sätt. De diskurser man använder för att nå det man åtrår är ibland inbegripna i

produktionen av makt på ett annat sätt så att man samtidigt delvis undergräver den åtrådda

målsättningen. Ett tydligt sådant exempel är just särartsföreställningarna. Dessa opererade i

                                                  
237 Key, 1976; Hatje 1990; Ohrlander, 1998.
238 Ohrlander, 2000,  s.10.
239 Walkerdine, 1991, s.21-22.
240 Ohrlander, 2000, s.10.
241 Ibid.
242 Tallberg Broman (1994) beskriver hur avsikten med barnträdgården var en verksamhet som kämpade för sin
legitimitet som institution mitt emellan hem och skola. Både Ellen Key och systrarna Moberg menade i princip
att institutioner för barn bara skulle finnas och användas tills samhällets mödrar utbildats till sin uppgift som
mödrar och småbarnsuppfostrare. Det är mot bakgrund av detta som vi måste förstå att de borgerliga kvinnorna
såg både spädbarnsinstitutioner och heltidsverksamhet för barn som ett nödvändigt ont. Det var först så sent som
1970-talet som förskollärarkåren skulle kämpa för heltidsverksamhetens legitimitet. Då blev det istället ett
överslag åt andra hållet och deltidsverksamheten sågs som en lyxverksamhet för de välbeställda.
243 Ohrlander, 2000; 2000a.
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ett samspel mellan en process av dels självförståelse (Foucaults "subjectification") –
att se sig som kvinna och särskild från mannen – och dels en åtskiljandets praktik
("dividing practices") – där kvinnliga särskiljs från det manliga i en underordning. Det
manliga utgör normen och värderas högre. Detta sker, som jag redan i kapitel två givit
exempel på, med hjälp av vetenskapliga klassifikationer ("scientific classifications").
Klassifikationerna definierar och formerar innebörderna i diskurserna (innebörden i att
vara myndig, autonom man och omyndig, beroende kvinna) och därmed våra
föreställningar och dagliga praktiker som män och kvinnor.244

PSYKOLOGIN BEFRIAR BARNET OCH FÖRSKOLLÄRAREN TILL
NORMALITET OCH BLIR DET NORMALAS MAKTPRODUCERANDE
DRIVHUS

De vetenskapliga klassifikationerna och uteslutandets praktiker producerar makt på
samma sätt gentemot förskolans barn som i förhållande till kvinnorna. En viktig
utgångspunkt i början på 1900-talet var föreställningen om att det var den naturligt
givna biologiska utvecklingen som så att säga skulle föras över till pedagogiken.245

Med utgångspunkt från barnobservationer menade Elsa Köhler att man skulle kunna
utföra personlighetsstudier och skapa hypoteser om barns utveckling. Resultaten av
observationerna skulle sedan ligga till grund för scheman över utvecklingsfaser och
formuleringen av lagar för den mänskliga utvecklingen.246 Därefter kunde pedagogiska
praktiker utformas i enlighet med dessa lagar. Följaktligen menade Köhler att den
moderna läraren har att...

/.../ inleda och reglera den biologiska växtprocessen /.../ Han är förmedlaren, som
låter objektet /.../ [innehållet] /.../ alltid från olika sidor inverka på det skapande
subjektet (barnet), tills detta, gripet av egen biologisk drift och under ständig ny
skaparelust, självt frambringa objektiva verk.247

Växtmetaforen har sedan Rousseaus bok om Émile ingått i många av modernismens
starkaste berättelser.248 I pedagogiska sammanhang sammanknippar vi den oftast med
Friedrich Fröbel och hela hans barnträdgårdsprojekt.249 Observerandet av barn och att,
som Köhler hävdade, ge förutsättningar för den ”biologiska växtprocessen”, där barnet
styr sig självt med hjälp av en ”biologisk drift” i ”en organiskt växande produktion”,

                                                  
244 Lenz Taguchi, 1996. Se även Rabinow, 1984 och kapitel 2 för en närmare redogörelse av dessa Foucault-
begrepp.
245 Köhler, 1926, s.80-81. Här hänvisar Köhler till både John Dewey, A. Ferrière och O. Decroly.
246 Karlsson, 1998, s.150.
247 Köhler, 1926, s.93.
248 Rousseau, 1977.
249 Simmons-Christenson, 1997; Johansson, 1992.
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kan förstås som pedagogikens största, viktigaste och i modernistisk mening mest
emanciperande/befriande berättelse. Men denna berättelse kan också förstås som ett
avståndstagande/motstånd mot den tidens kroppsaga, barnarbete och andra
tvångspraktiker, som i den nya förståelsen av och diskursen om barndomen sågs som
fullständigt ”onaturliga”.250 I ”det naturligas” diskurs fanns även hänsynstagandet till
individens egenart, enligt det som Köhler kallade ”individualiseringens princip”.251

Här behövdes observationsmetoden för att få kunskap om det enskilda barnet och
vilken utvecklingshjälp som barnet eventuellt behövde för att genomgå en normal ut-
veckling. Såg man i observationen att barnet inte uppnådde normen sattes utvecklings-
hjälpen in. Principen med utvecklingshjälpen, skriver Köhler, är egentligen hela
pedagogikens kärnfråga. Själva begreppet utvecklingshjälp handlar i en modernistisk
läsning om en vision om att befria barnet från den ofrihet som ett onormalt beteende
innebär. Detta onormala som hittills hämmat och vanskapt det naturliga, och i sin
förlängning orsakat ett sjukt och kaotiskt samhälle.252

I en Foucaultiansk maktläsning handlar detta om ”normaliserandets princip”.253

Normaliteten är idealtillståndet – det som allt pedagogiskt arbete syftar till. Normalitet
har inte någon annan definition än definierandet av dess frånvaro, det vill säga
uppfattningen om vad det är som avviker och är bristfälligt. Bristen och efterbliven-
heten uppträder i frånvaron av normalitet och naturlig utveckling. Identifieringen sker
med hjälp av de vetenskapliga klassifikationernas maktproduktion och särskiljandets
princip.254 Detta blir tydligt när Köhler ger oss exempel på hur ledarinnan arbetar med
utvecklingshjälpen i samband med testningar och eventuella observationer av barnet:

Ett barn visar sig efterblivet i fråga om manuell skicklighet. Ledarinnan har genom
prov (testning) av detta barn kommit underfund med att dess manuella oskicklighet
måste bero på att det i hemmet inte fått tillräckligt med material att syssla med.
Hon försöker att upphjälpa denna brist genom att bjuda lämpligt material samt
eggelse, där så behövs.255

När begreppet utvecklingshjälpen läses som en korrektion av en brist eller efterbliven-
het, i förhållande till en dominerande och maktproducerande diskurs som gör barnet
till objekt för det normala och godtagbara, förskjuts innebörden i en modernistiskt
befriande förståelse. Det handlar inte längre om en befriande hjälp utan om en
’fängslande’ kontroll. Förståelsen av ledarinnan, som i en modernistiskt
                                                  
250 Om förändringen av barndomsbegreppet vid sekelskiftet och början på 1900-talet, se Ohrlander, 1992, samt
James, Jenks & Prout, 1998.
251 Köhler, 1936, s.21. Individualiseringens princip utvecklades först av Montessori respektive Decroly. Dessa
betonade vikten av att bereda varje barn möjlighet att utveckla sin egenart och följa den väg som dess eget
intresse utpekar och i det tempo barnet själv förmår (ibid.).
252 Hultqvist, 1990, s.48-50; 90; 138.
253 Foucault, 1990, s.144.
254 Foucault, 1982.
255 Köhler, 1937, s.18.
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emancipatorisk läsning kunde förstå sig själv som en ”befriare” i förhållande till det
bristfälliga hemmet, omvandlas i en maktläsning till den dominerande diskursens
yttersta maktproducent i relation till barnet och hemmet.

Medicinen som ”diskursiv regim” och psykologin som förskolans
”omnipotenta vetenskap”

Den medicinskt inriktade dokumentationen var den dokumentationsform som allra
tidigast fick inträde i förskolan, och som alltid haft en hög grad av legitimitet. Den
medicinska vetenskapen och utvecklingspsykologin fick en närmast missionerande roll
inom förskolans fält från och med början av 1900-talet.256 Barngruppens sjukdomar
kartlades i översiktliga scheman, och standardiserade hälsokort fördes över alla
barn.257 Carin Ulin skriver följaktligen: ”Kroppslig och själslig utveckling måste /.../
ställas under sakkunnig kontroll.”258 HSB:s lekstugor försökte även införa psykiska
journaler på barnen, där psykiska observationer nedtecknas. Målsättningen var att man
lättare kunde fatta beslut om åtgärder i förhållande till både psykiska och fysiska
faktorer, exempelvis ”en tids miljöbyte, annan lugnare lekstuga, sommarvistelse på
landet, eventuell anstaltsvård eller dylikt”.259

Efter andra världskriget ersattes de tyska och österrikiska utvecklingspsykologiska
teorierna med de amerikanska. Hultqvist (1990) har beskrivit hur utvecklings-
psykologin kom att utgöra en ”omnipotent vetenskap” inom förskolepedagogiken, eller
det som Foucault skulle kallat en ”diskursiv regim”.260 Med Foucaults terminologi blev
barnet avskiljt som grupp i förhållande till vuxna och klassificerat i enlighet med de
framväxande vetenskapernas terminologier i termer av utvecklingskategorier, norma-
litet, efterblivenhet. Barnet blev ett subjekt kring vilket man började tala på ett nytt sätt
och upprätta nya praktiker kring.261 Förskolan blev småningom en sådan central
praktik för den politiska rationalitet – governmentality – som innebar ett kollektivt
uppbyggande av det som Kenneth Hultqvist kallar gemenskapsbygget eller det svenska
folkhemmet. 262 Denna form av styrning byggdes kring en gemensam förväntan om att

                                                  
256 Ohrlander, 1992; 1992a; Popkewitz, 1998.
257 Mannheimer, 1942, s.64-65.
258 Ulin, 1942, s.21.
259 Mannheimer, 1942, s.67.
260 Foucault, 1977, s.113.
261 Hultqvist, 1997; 1998b.
262 Hultqvist, 1990, s.27-28. Här finns onekligen en parallell till Jacques Donzelots begrepp det Sociala, som
beskriver ett nätverk av institutioner och sociala relationer som växer fram ur en interaktion mellan juridik och
administration; rikedom och fattigdom; staden och landet; medicin och vetenskap; familjen och skolan etc. Det
Sociala är varken ett resultat av ett privat initiativ eller ett offentligt utan konstituerar en hybrid mellan privat och
offentligt, menar Donzelot (1979, s. xv). En annan parallell till ovanstående resonemang är Lundgrens
beskrivning av utvecklingen av utbildningstänkandet under samma period som en utveckling från en moralisk till
en rationell läroplanskod (1979, s.70 ff.).
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den empiriska vetenskapen på ett objektivt och icke värderande sätt skulle visa vägen
för hur förskolan och andra samhälleliga institutioner skulle fungera.263 Alva Myrdal
säger i en föreläsning från 1937 att:

Framtiden ligger i en ytterligare frammarsch efter redan utstakade linjer.
Vetenskapen och den tekniskt kunniga expertisen hjälper oss att sätta målen, som
vi därför enigt sluta upp omkring.264

Det var genom att observera och dokumentera individen som ett subjekt som denna
form av makt skulle produceras skriver Foucault.265 När man inom medicin och
psykologi studera hundratals barn som enskilda subjekt får man en kunskap om vilket
beteende eller vilka färdigheter som kan anses som genomsnittliga och därmed
normala i en viss ålder. Denna kunskap kan sedan användas som norm i förhållande
till alla barn. Barnet görs därmed till objekt för denna kunskap i bedömningar av barns
normalitet, varvid denna kunskap får en, i värsta fall, förtryckande effekt.

Här vill jag för första gången referera till Nikolas Rose mycket viktiga reflektion som
kan förstås i relation till observerandets och dokumenterandets praktiker då som nu.
Han skriver om hur observerandet innebär ett uppöppnande, som samtidigt innebär en
inneslutning av den fria individen i ett spel av normativa blickar:

…technologies of spaces and gazes /.../ [which] entail opening spaces to visibility
and locking each ’free’ individual into a play of normative gazes.266

Carin Ulin hävdade att det nu inte längre räckte med moderlig instinkt och tradition för
att bli en bra förskollärare, utan att psykologin behövdes för att barnen skulle kunna
utvecklas normalt i det nya samhället.267 Maria Moberg stöder sig i en artikel i Barn-
trädgården på Carin Ulin, när hon hävdar att det är med utgångspunkt från

                                                  
263 Dahlberg, 1998.
264 Myrdal, 1937, s.47.
265 Foucault (1991) ”[T]he examination, surrounded by all its documentary techniques, makes each individual a
’case’ /.../ This turning of real lives into writing is no longer a procedure of heroization [medeltidens heroiska
berättelser]: it functions as a procedure of objectification and subjection.” (s.203-204).
266 Rose, 1996a, s.9.
267 Ulin, 1954, s.88.

Solveig berättar om sin barnskötarutbildningen på 60-talet:
Man bodde på skolan och jobbade på barnhemmet. Det var ju tråkigt och tungrott att observera.
Vilket grepp tog de i pennan? Hur för de armen upp till munnen? Om skeden gick in på tvären i
munnen... Det fick inte färgas av mig själv. Jag skulle sakligt skriva vad jag såg. Det viktiga var
att barnen hade lärt sig vissa färdigheter i en viss ålder. Att barnen kunde pincettgreppet... Man
dömde barnen om de inte kunde. Kan barnet äta med kniv och gaffel. Man bara dömde.
Potträningen och att bli torr var mycket viktigt. Det fanns en moralisk norm som sa att så här
skulle det vara.
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psykologisk teori, som det är motiverat att förena en pedagogisk ledning med moderlig
ömhet och omvårdnad.268 Mycket tidigt handlade det alltså om den sedermera
klassiska och för Sverige utmärkande helhetssynen på vård, omsorg och pedagogik.
Även Alva Myrdal hävdade att det först och främst var av psykologiska och
pedagogiska orsaker som förskolan behövdes. I första hand behövde ”enda-barnen”
och de ”syskonfattiga” förskolan menade hon, och hänvisar till studier som påvisat
skadligheten av brist på kamrater i uppfostringsmiljön. Den andra kategorin är ”de
svårhanterliga barnen” eller ”problembarn”, som är en grupp som stadigt ökade,
menade Myrdal. Trångboddheten snedvrider all uppfostran, fortsatte Myrdal, varför
dessa barn var en viktig målgrupp. Först efter alla dessa andra orsaker kommer beho-
vet av storbarnkammare för barn till förvärvsarbetande mödrar.269

Den psykologiska kunskapen sågs som nödvändig för att barnets inneboende natur
under dessa samhällsförhållanden skulle kunna utvecklas på ett normalt sätt. Gunilla
Dahlbergs begrepp ”barnet som natur” avser en syn på barnet som bärare av naturligt
nedlagda egenskaper som kommer inifrån barnet, och innefattar såväl Fröbels
växtmetafor som psykologins generella utvecklingsstadier.270 En sådan syn på barnet
var i början av seklet revolutionerande och skulle under en stor del av 1900-talet
upplevas som starkt emanciperande. Nu fanns ett ”sant” barn som i enlighet med
vetenskaplig kunskap krävde en viss form av fostran. Därvidlag var det väsentligt att
också hålla sig till dessa generella utvecklingsstadium i den pedagogiska verksam-
heten, eftersom ”varje lucka i utvecklingen hämnar sig genom något slag av störning;
utfall, felriktning, emotionell rubbning etc”, skriver Ulin.271 Ett barn som observerats
och konstaterats normalt skall lämnas ifred, eftersom det ansågs skadligt att påskynda
utvecklingen. Ellen Moberg skriver:

Det är en viktig psykologisk sanning, att barnet behöver gå igenom sitt ”klottersta-
dium” och det inte blott när det gäller teckning utan lika mycket på alla områden.

                                                  
268 Moberg, 1942, s.23.
269 Myrdal, 1937, s.51-55. Storbarnkammaren är också en klok form för att hålla tillsammans de ”ofullständiga
familjer” som utgörs av ensamstående mödrar, frånskilda och änkor. En sista och inte minst viktig grupp är barn
till hemarbetande mödrar som behöver några timmars stimulans varvid modern får några timmars egen tid ”för
tillvaratagande av egna intressen, för utvecklande av medborgerlig, äktenskaplig och personlig mognad, ja, för
förkovran i själva uppfostringsuppgiften”, kommenterar Myrdal (s.55).
270 Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s.18.
271 Ulin, 1942, s.20.

Solveig berättar om attityderna till daghem på 60-talet:
Jag hade en kompis som gick på dagis. Hon var unik. Det växte nästan ut horn på henne för att
hon gick på dagis. Hennes mamma måste jobba... Undrar varför? Så konstigt var det! Och nu
är det tvärtom.



86

En uppfostrare måste ha tålamod och ge barnet tid att växa; barnets utvecklings
befrämjas ej, om vi i vår iver söka framkalla för tidiga frukter, tvärtom.272

Endast de barn som visade sig vara under normal begåvning behövde hjälp för att
uppnå friheten i det normalas tillstånd. Följaktligen konstaterar Carin Ulin att målet
med ett observationsbaserat förskolearbete måste vara att få ”svåruppfostrade barn att
anpassas till normala lekkamrater”.273

Det intressanta var att den pedagogiska praktiken lånade in i stort sett identiska
metoder från psykologisk och medicinsk forskning. Valerie Walkerdine skriver att
psykologi – pedagogik paret tillsammans producerade en pedagogisk modell som utgår
från en naturlig utveckling och en spontan inlärning som kan observeras, normaliseras
och regleras.274 Observationsboxen, ”varifrån vi utan att bli sedda av barnen kan iakt-
taga vad som sker i barnens lekrum”275, kan ses som något av en symbol för den
psykologiska vetenskapens och pedagogikens sammantvinnade förhållande. Förhåll-
ningssättet till det man såg i sina observationer var det av ett neutralt, värderingsfritt
(objektivt) konstaterande av vad barn befann sig i förhållande till gängse utvecklings-
psykologiska teorier. Observationsboxen användes säkerligen mest på de
övningsförskolor som fanns knutna till förskoleseminarierna. Vid Socialpedagogiska
Seminariets övningsskola var det inte bara elever som gjorde sina observationer i
observationsboxen, utan även lärare och till och med föräldrar.276 Ester Boman
rekommenderade att varje enskilt barn skulle observeras, helst från en observations-
box, och att gruppen pedagoger sedan skulle kunna diskutera innehållet i protokollet.

                                                  
272 Moberg, 1940, s.12.
273 Ulin, 1943, s.49.
274 Walkerdine, 1984, s.163.
275 Boman, 1946, s. 278.
276 Simmons-Christenson, 1991, s.146.

Solveig berättar om sin utbildning till barnskötare under 60-talet:
Man observerade för att kolla vad barn inte kunde. Man hade en tro på att om man såg vad de
inte kunde så skulle man kunna lära dem det. Att barnet kunde något var självklart och
stimulerades inte vidare. Det har jag bråkat om – för barns rätt på något vis. Man måste se
barnet för det den är och för vad den gör. När man lusläste observationerna tittade man efter det
de inte kunde. Den skall pottränas, den skall rita mer och den skall sluta med nappen. Det är
underligt hur man tänkte. Man skulle vara neutral och objektiv. Man fick inte låta något färgas
av en själv. Det fick inte vara förhoppningsfullt men inte heller pekpinnar – de analyserade man
fram i efterhand. Vi var inte generösa i tolkningarna heller, för vi var stressade över att barnen
skulle kunna en massa saker innan de började skolan. De måste bli ”färdiga” innan de börjar
skolan. Man måste kunna knyta skorna.
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Det handlade enligt Boman om ett ”korrektivt arbete”277, som utgick från observa-
tioner av ”defekta fall”.278

Med utgångspunkt från en modernistisk läsning av de här praktikerna framkommer
visionen om att på vetenskaplig grund kunna bekämpa eller gå i motstånd mot för-
stenade uppfostringsmetoder och befria barnet från en uppfostran byggd på okunskap
och intolerans. Carin Ulin skriver på samma ämne om vikten att ”icke utifrån tvinga på
barnet något som det ej inifrån är moget för”, och hon tillade med skarp ton att ”barnet
bör icke, får icke vara, något slags utställningsdjur för vårdarnas förträffliga upp-
fostringsmetoder”.279 Utvecklingspsykologin skulle ge förskolläraren kunskap om och
därmed tolerans i förhållande till de utvecklingssteg ett barn med nödvändighet måste
genomgå. I ett maktperspektiv innebär dock dessa praktiker en allt mer långtgående
disciplinering och normalisering av individen.

Förskolan som en kompensation för det bristfälliga hemmet och den
bristfälliga modern

Förskolan /.../ bistår och utvidgar funktionerna hos ett gott hem /…/ Hennes
[förskollärarens] plikt är snarare att vidmakthålla, stärka och berika barnets
samhörighetskänsla med familjen, samtidigt som hon öppnar en vidgad värld med
dess människor och möjligheter /.../ [H]järtligt och uppriktigt är förhållandet
mellan modern och lärarinnan /.../ lärarinnan [kan med hjälp av observationer]
upptäcka och förstå störningar hos barnet, förorsakade av hemförhållanden /.../
[det] ger lärarinnan möjlighet att hjälpa modern till större tillförsikt om sin egen
duglighet som moder /.../ Hon har genom sina studier erhållit teoretiska kunskaper i
motsats till modern och dessutom en objektiv syn på de barn som anförtrotts
henne.280

I ovanstående citat sammanfattas det motstridiga förhållande förskolläraren hade till
hemmet och familjen i en förtäckt skepnad av ställföreträdande moder. Å den ena
sidan bygger idén om den hemlika förskolan på att förskolan skulle stå modell för
arbetarklasshemmet. Särskilt tydligt var detta under tiden för det moraliska projektet
då både läraren och förskolläraren skulle vara en etisk figur, som skulle överföra etiska
värderingar till barnen och där till och med skolans läroplansmål kom först i andra
hand.281 Det var alltså inte via kunskap och utbildning som klasskillnaderna skulle
utjämnas, utan snarare via gemensamma medelklassvärderingar om det goda, sköna

                                                  
277 Boman, 1946, s.275.
278 Ibid., s.276.
279 Ulin, 1946, s. 87.
280 Redaktionen, Barnträdgården, 1956, s.11.
281 Jones, 1990, s.60-61.
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och vackra.282 Anna Warburg menar att ”föräldrafostran” i högre grad än på någon
annan yrkesgrupp hamnar på förskollärarens lott.283 Mödrasamkvämen sågs som den
tid och plats där föräldrautbildningen bäst kunde äga rum. Där lärde sig mödrarna om
kost, mat och barnsjukdomar, medan de via högläsning fick inblick i sexualupplysning
för barn och pedagogik.284 Å den andra sidan handlade det om en föreställning om att
det bara var i en hemlik miljö som det var möjligt att ge barnet den nödvändiga frihet
som krävdes för att barnets spontanitet skulle få sitt utlopp.285 Hemmet var alltså å den
ena sidan bristfälligt, men å den andra sidan ett ideal. Förskolan skulle därmed vara
sinnebilden för och det perfekta hemmet förverkligat.

/.../ härdar för en klok och positiv uppfostran, som i rätta händer kan ge mödrarna
ovärderligt stöd också i uppfostran där hemma. Daghem och barnträdgårdar kan
upptäcka, i viss mån förebygga och motverka grova uppfostringsfel i hemmen.286

Carin Ulin menade att ”Problemmödrarna” särskilt behövde institutionens hjälp.287

Men det var också viktigt att förskolläraren hjälpte modern att stärka sin kärlek och
intresse för sitt barn. Detta gällde inte minst de utomäktenskapliga barnen.288 Därmed
poängterar Ulin något som i ett poststrukturellt perspektiv är mycket viktigt, nämligen
att mödraskapet och mödrakärleken, som jag tidigare beskrivit, inte alls är naturligt
given utan är en kulturell konstruktion som måste läras. I ett feministiskt perspektiv
har mödrakärleken som konstruktion bundit kvinnan vid barnet och hemmet, samtidigt
som den (i ett delvis motstridigt förhållande) använts för att pedagogisera och
feminisera den statliga och kommunala offentliga sektorn.289

                                                  
282 Se även Walkerdine (1991) för en intressant diskussion om detta.
283 Warburg, 1942, s.99.
284 Ulin, 1946, s.273.
285 Moberg, 1937, s.36.
286 Barnträdgården, 1956, s.97.
287 Ulin, 1946, s.273.
288 Sandin, 1941, s.63.
289 Ohrlander, 2000.

Solveig (då barnskötare) berättar om 1960-talets daghem:
Det var synd om många barn, för de bodde hemskt dåligt. Det var barn som inte hade värme,
utan de hade fotogenelement. De var skitiga. De kunde inte hålla sina barn rena. /.../ Hur många
barn som helst har kommit med nattblöjorna på sig på morgonen. De orkade inte. /.../ Så att det
var ju den här vårdaruppgiften man hade då.

Hillevi: Och var det så du såg din uppgift när du började?
Solveig: Ja! /.../ vårda barn.../.../ Man hann inte med något annat, för man var två stycken på 17

spädbarn. Då går det inte att göra något mer än att vårda. /.../
Det fanns ju inte något som hette torkskåp. Det fanns ingenting som hette blöjor. Pampers. Det
fanns sellstoff som man stoppade in i plastbyxor. Det fanns inga skötbord. Man skötte barnen
på golvet. /.../... de skulle sitta på pottor på rad. Sådana där kalla plåtpottor som skulle skuras.
Min roll var att hålla snyggt och rent och barnen lekte i den mån jag inte skötte dem.../.../ När
jag inte skötte barnen. Då skulle jag sy.
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I en maktläsning framstår diskursen kring den bristfälliga familjen inte bara som ett
sätt att legitimera varför det skulle finnas ”professionella ställföreträdande mödrar” för
vanligt folk att efterlikna, utan även som en diskurs med hjälp av vilken man kunde
driva ett nationellt disciplineringsprojekt inom ramen för Folkhemmet.290 Det är i
huvudsak den bristfälliga modern man riktade sig mot.291 I en maktläsning kan, menar
jag, observationsvertyget ses som styrningsrationalitetens och därmed discipline-
ringens trumfkort, i det att det förmår identifiera bristerna hos barnet och dess
hem/moder. Mot bakgrund av de vetenskapliga teorier som observationerna tolkas mot
har varken barnet eller modern/hemmet mycket annat att göra än att ta på sig en
självförståelse av brist (Foucaults ”processes of subjectification”) och ödmjukt ta emot
den professionella utvecklingshjälpen. Förskollärarna framställer sig själva som de
sanna altruister, som den traditionella professionaliseringsteorin menar är ett av
professionalitetens främsta kriterier.292

Den vetenskapliggjorda förskolläraren

I annat intressant förhållande mellan förskollärarna, vetenskapen och observations-
verktyget, är att man menade att det skulle användas som ett verktyg för den egna
personlighetsutvecklingen. Precis som för en rad andra yrkesgrupper – experter –
skulle vetenskapen delvis, och i samspel med en rad andra diskurser, utgöra en grund
för formandet av en identitet.293 Vetenskapliggörandet av barnet innebar att
förskolläraren konstruerade en självbild som omfattade en mycket tydlig expertroll,
med rättighet att döma, analysera och föreskriva åtgärder och behandling i förhållande
till barn och familjer. Arbetet med att objektivt observera och identifiera barns
svårigheter för att kunna sätta in åtgärder, beskriver Ester Boman på ett sådant sätt att
det kan avläsas som ett i högsta grad emanciperande arbete för förskollärarna själva.

                                                  
290 Ohrlander, 1992.
291 Ohrlander, 1998; 2000.
292 Holmlund, 1996, s.173.
293 Aili, 1999, s.8.

Solveig berättar om förhållandet till föräldrarna på 60-talet:
…Och de [föreståndarna] bestämde över föräldrarna också. Det var ju dom som drev in
månadsbetalningen. Avgiften. /…/ Så de skulle gå in på kontoret och betala sina avgifter, eller
tala om att de inte hade råd. Och föräldrarna gick aldrig in på avdelningen. De stod i hallen.
Och man sa fru eller herr. Man var inte du med föräldrarna. Det har hänt en vidunderlig
utveckling!
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Ett kollegium blir under ett sådant samfällt sakligt arbete för barnets bästa
sammansvetsat till en enhet som intellektuellt och emotionellt utgör en nästan
idealisk arbetsatmosfär för både lärare, ledare.294

Ester Hermansson (1974) skriver om sina möten med Köhler som en träning i att vara
intellektuell kvinna, i en värld där intellektuella kvinnor sågs som okvinnliga och
därmed onaturliga. Hermansons text genomsyras av en åtrå efter att vara intellektuellt
arbetande kvinna, samtidigt som en stark hängivenhet till barnet, saken och kallet
fortfarande står i centrum för skrivningen.295 Stina Sandels skriver om samarbetet
mellan barnträdgårdar och högskolor på ett sätt som kan läsas som att observations-
verktyget var helt centralt för utvecklandet och legitimeringen av förskolefältet och
professionaliseringen av förskolläraryrket. Barnträdgårdsledarinnorna samlade in
material till framför allt professor John Elmgren, som i sin tur bidrog med
föreläsningar och besvarade frågor.296 Därmed uppnåddes något av den vision som Esa
Köhler hade haft för förskollärarrollen och detta arbetes nödvändiga bidrag till
psykologin som vetenskap.

I en annan förståelse av vetenskapliggörandet handlade det om ett makt-
producerande i förhållande till pedagogernas egen subjektivitet som förskollärare.
Detta blir särskilt tydligt i de skrivningar som visar hur den psykologiska vetenskapen
användes som ett utsorteringsverktyg av blivande förskollärarkandidater. Dessutom
skulle de under hela sin utbildning underkastats ”mentalhygienisk egenvård”, som
under vissa skeden gränsat till psykologisk behandling och/eller psykoterapi. För att
överhuvudtaget antas till utbildningen under 50-talet underkastades förskole-
kandidaterna personlighetstest, såsom Rorschach och TAT. Det var av största vikt att
kvinnorna ”har kommit till rätta med sina problem under barndomen”, innan de
började utbildningen.297 En ”vidgad psykologisk blick” ansågs lärarkandidaterna
endast kunna få om de kunde relatera egna erfarenheter till psykologiundervisningens
teori.298 Under 60-talet föreslogs att vissa kandidater skulle kunna få konsultation hos
psykiater.299 I Barnstugeutredningen förordas ”individuell mental-hygienisk rådgiv-
ning” som en viktig del av personalens utbildning, eftersom den personliga
utvecklingen var av största vikt för arbetet i förskolan.300 Ett frekvent och idogt
observerande satt i relation till barnpsykologiska teorier menade man redan på 40-talet
också kunde fungera berikande för den enskilda förskollärarens personlighetsbildning.
Det kunde bidra till den individuella fostran att i detta arbete via observation av barnen

                                                  
294 Boman i Ulin, 1946, s.285.
295 Hermansson, 1974.
296 Sandels, 1942, s. 44.
297 Barnträdgården, Redaktionen, 1956, s.42.
298 Ibid., s.44.
299 Strömberg-Lind, 1965, s.174.
300 Förskolan,  1972, nr. 4B, s.14.
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tvingas ”ta itu med karaktärens djupaste problem” och därmed ”växa innerligt” som
människa.301 Observationsarbetet som riktades mot barnen blev även delaktigt i en
psykologisk självdisciplinering och kontroll av förskollärarkandidaterna. Det verktyg,
som via psykologin gav höjd legitimitet för verksamheten, skulle därmed samtidigt
undergräva en viktig aspekt av förskolan som ett frigörande professionaliserings-
projekt för kvinnor.302 Det räckte inte längre med att bara vara kvinna. I en feministisk
läsning tycks barnets och kvinnans frigörelse och/eller disciplinering stå i ett
oupplösligt beroendeförhållande. Det blir tydligt hur frihet och makt blir oskiljaktiga
på ett sätt som innebär att det som man tror frigör bäst disciplinerar mest, eftersom vi
tror att en disciplinering under vetenskaplig kunskap och ett idealt moderskap är det
som ultimalt kan frigöra oss.

BARNET OCH FÖRSKOLLÄRAREN SOM ETT OBJEKT ELLER
SUBJEKT I OBSERVATIONSARBETET

Under 70-talet sker ett slags utvidgning i synen på barnet från en dominerande
amerikanskt influerad behaviouristisk utvecklingspsykologisk tolkningsram till det
som ibland talas om som förskolans social- och personlighetspsykologiska grundsyn.
Den i Barnstugeutredningen (1972) förordade dialogpedagogiken utgick från de tre
begreppen jagutveckling, kommunikation och begreppsbildning. Teoretiskt byggde
den på kognitiv (Jean Piaget) och psykoanalytisk (framför allt Homburger Eriksson)
teori, och tog avstånd från en praktik med utgångspunkt från utvecklingspsykologin.303

Tomas Arvidsson skriver om en nyorientering för barnobservationerna. Objektivitets-
begreppet måste ifrågasättas och istället blir inlevelsen i barns villkor en hörnpelare.

                                                  
301 Ulin, 1940, s.11.
302 Lenz Taguchi, 1996.
303 Barnstugeutredningen, SOU 1972:26.

Mikaela om utbildningen under 70-talet:
Jag läste vid sidan av. Men man pratade aldrig om någon speciell pedagogik; Montessori eller
Waldorf eller sådant. Det existerade inte. Man pratade lite om dialogpedagogik, men det var
aldrig någon som fick någon kläm på det. Jag tror att det fuskades mycket med studierna. Det
var väldigt slappt och mycket av lektionerna skulle gå ut på att man skulle frigöra sig själv. Man
skulle våga. Man skulle våga berätta en saga i grupp. Man försökte stärka det man saknade.
Försökte stärka lärarrollen.

Hillevi: Ni pratade inte egentligen så mycket om barn?
Mikaela: Nej, det handlade väldigt mycket om att man skulle berätta sin egen livshistoria i bild, i

bilder... /.../ Sedan gjorde vi så att vi skrev ju väldigt mycket dagbok. Men vad man gjorde av
det minns jag inte... om man hade någon diskussion...
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Låt oss vidga begreppet barnobservationer till att omfatta barnens verkliga villkor i
samhället, i kulturutbudet, i debatt. /…/ Att sitta ner hos ett barn och resonera några
få minuter (när vi hinner) är att göra barnobservationer.304

Arvidsson skriver i direkt motstånd mot bland annat de Ulinska observationerna: ”Att
studera ett barns sociala samspel med andra människor är väsentligare än att veta om
barnet har ett perfekt pincettgrepp”. På samma sätt är barnets kommunikationskapa-
citet med andra barn viktigare att observera än hur lång tid det tar att lägga ett
puzzel.305 Arvidsson menar att vi behöver gå från en objektssyn på barnet till en sub-
jektssyn, där metoderna förändras från protokollföring till ”dialog” med barnen.306

Dialogen mellan barn och vuxna är i sig självt en observation, fortsätter Arvidsson,
och det är inte nödvändigt att den antecknas på papper. Syftet är att närma sig barnen,
lära känna dem och förstå dem för att småningom komma fram till åtgärder.307 De
traditionella barnobservationerna med observationsboxen i centrum tycktes vara
ifrågasatta om inte till och med i kris.308

I betänkandet Utbildning i samspel (1975) föreslogs hur förskollärarutbildningen
efter Barnstugeutredningen skulle se ut. Här skriver Göran von Euler en mycket
intressant bilaga om barnobservationernas roll i ett dialogpedagogiskt arbetssätt. Han
vänder sig mot den kombination av utvecklingspsykologiska och behaviouristiska
observationer som hittills utförts inom förskolan. Von Euler menar att denna typ av
observationer och de åtgärder man föreslår med utgångspunkt från dessa i första hand
intresserar sig för individens yttre beteende och i alltför liten utsträckning försöker att
tolka och analysera orsakerna till ett beteende.309 Han menar att den bakomliggande
kunskapsteorin bakom ett sådant tänkande är positivismen, som behandlar människor
som döda ting och inte som varelser med ett eget medvetande och en förmåga att
reflektera över sin egen situation. Konsekvensen av att man behandlar barn som
”objekt” är att de också blir ”objekt”. På samma sätt riskerar pedagogiken att ses som
ett verktyg bestående av pedagogiska knep och tekniker att påverka barnet med.
Metoder som utmynnar i mät- och kvantifierbara data (exempelvis avprick-
ningscheman, skattningar, statusscheman) kommer genom sin tekniska syn innebära
en styrfaktor i valet av mål för verksamheten, exempelvis hur många barn som kan
klockan, grundfärgerna, kan knyta sina skor osv. I de traditionella observationerna

                                                  
304 Arvidsson, 1974, s.4-6.
305 Ibid.
306 Ibid.
307 Arvidsson, 1974a, s.16.
308 Under mitten på 1960-talet hade förskollärarkandidaterna oftast mellan 1-2 timmar barnobservationsarbete i
veckan i slutet av sin utbildning (Strömberg-Lind, 1965, s.173). Under 80-talet skulle barnobservationerna, trots
denna ’kris’ få ett allt större utrymme under hela utbildningstiden. Även de Ulinska observationerna av
barnhandens utveckling gavs ett stort och till synes självklart utrymme vid sidan av de senare skrivningarna i
samband med Barnstugeutredningen.
309 von Euler, 1975, s.337.
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förleds vi att tro att det som står där är värderingsfritt, men värderingarna är dolda,
menar von Euler. Mot bakgrund av det här resonemanget hävdar han att, det är just de
egna värderingarna som bör bli föremål för observationerna.310 Detta är också den enda
typen av observationer som Gertrud Schyl Bjurman och Karin Strömberg Lind kan
tänka sig i sin bok Dialogpedagogik (1976). Den allvarligaste kritiken med utgångs-
punkt från ett dialogpedagogiskt perspektiv mot de traditionella barnobservationerna
är att den vuxne i sitt observerande måste ”skärma av sig från sina känslor och ställa
sig utanför” barnets situation ”här och nu”. De vill att de vuxna skall registrera sina
egna reaktioner, hur de upplever barnet, och hur de ”känner för” barnets beteende och
handlingsmönster.311 Ett socialt och personligt engagemang var en av 70-talets
dominerande diskurser.

I tidningen Förskolan agiterar förskollärare för att barnstugan inte bara har en viktig
social uppgift i samhället utan även en terapeutisk.312 Diskursen kring lekens funktion
under 70-talet och framåt får en allt starkare terapeutisk karaktär. Ett exempel på hur
barns lek tolkas utifrån psykoanalytisk teori visar tydligt hur den tidigare utvecklings-
psykologiska förståelsen av lek med sand, lera och vatten som nödvändig övning av
barnets motoriska och intellektuella förmåga, istället handlar om en socialt accepterad
form av ett behov av att leka med den egna avföringen i den anala fasen.313 Lekobser-
vationerna skulle nu alltmer tolkas i symboliska termer och ses som ett behov av att
kompensera brister hos barnet eller i barnets familj. Leken ansågs fungera som en
säkerhetsventil för uppdämda omedvetna driftuttryck och de omedvetna impulserna
kan utageras symboliskt i leken utan att nå upp till ytan.314 Kanske var det i samband
med den alltmer utbredda psykoanalytiska synen på barn och barns behov som den fria
leken i Sverige blev mer eller mindre helig-förklarad?

Barnen avslöjar under sin lek inte endast drag i sin personlighet och sin
utvecklingsnivå inom olika utvecklingsområden, utan också mycket av sitt inre liv
med avseende på konflikter, svårigheter och problem.315

Dessa rader av Arvidsson skulle lika gärna kunnat skrivas 30 år tidigare av Maria
Moberg eller 20 år tidigare av Carin Ulin. Ändå är det något väsentligt som skiljer
Arvidssons sätt att förhålla sig till ”det som avslöjas”. Det nya var att observationerna

                                                  
310 Ibid., s.339-440.
311 Strömberg-Lind & Schyl-Bjurman, 1976, s.73-74.
312 Hanes, 1972, s.38.
313 Söderström, 1975, s.17.
314 Ibid., s.14.
315 Arvidsson, 1974, s.9.

Mikaela om varför hon jobbade inom förskolan på 70-talet:
Men det var ju positivt att jobba socialt på något sätt. Det var så man sa det, eller hur?
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också skulle inrikta sig på barnets och pedagogens psykologiska vardande, snarare än
på var utvecklingshjälpen behöver sättas in för att ett barn skall göras till ett ”normalt”
barn. Man blev mer upptagen med att försöka tolka och förstå orsakerna till att barnet
var i konflikt, svårighet eller hade problem med något. Man ville gå från ett observe-
rande av barns ”objektiva” beteenden, som avlästes mot utvecklingspsykologisk
stadieteori, till barns ”subjektiva” uttryck, som nu avlästes mot psykodynamisk
teoribildning. Frågor om ”Vad upplever vi?”; ”Hur reagerar vi på...?”; ”Hur uppfattar
jag mig själv?”; ”Varför handlar jag och känner jag som jag gör?” besvaras med hjälp
av verktyg hämtade från psykodynamisk teoribildning.316 Frågan är dock om det var så
stor skillnad mellan det ”objektiva” beteendet och det ”subjektiva” uttrycket som
Arvidsson hävdar. Och frågan är vad det är för skillnad mellan att de subjektivt in-
riktade observationerna skall leda till ”åtgärder” och att de tidigare observationerna
syftade till ”korrektion”? Som jag ser det handlar skillnaden om att de teoretiska tolk-
ningsramarna för vad man observerar, och hur man förstår det man ser i observationer-
na, byts ut.

Trots de psykodynamiska teoriernas diskursiva uppsving låg utvecklingspsyko-
logins teorier och tolkningsraster stadigt kvar i arbetet med observationer, vari dialog-
pedagogikens teorier, Piaget och Eriksson, inplanterades. Det är tydligt hur Piagets
teorier lästes in i ett välkänt sammanhang av universella stadieteorier.317 För övrigt var
det uppenbart att man saknade modeller för hur man rent metodiskt skulle bära sig åt
för att observera ett barns subjektiva psykologiska vardande. I Arvidssons ’handbok’
Barnobservationer i förskolan blir det tydligt att de modeller som stod till buds var
hämtade direkt från ett empiriskt forskningsarbete inom psykologi och/eller
pedagogik. Arvidsson rekommenderar följaktligen observationer som av validerings-
skäl upprepas i tiden och en kombination av olika tekniker (reliabilitetsskäl) för att ”nå
störst objektivitet”.318 Bland Arvidssons föreslagna metoder finns allt från traditionella
enkäter till föräldrar319; skattningscheman över barnens språkliga, motoriska och
sociala utveckling; statusscheman över observationspunkter som att kunna knyta skor,
kunna klockan, kunna sitt namn och adress, höger och vänster; time-sampling;
minutobservation; aktivitetsschema, sociometri; enkla sociogram; observation av
gruppdynamik till miljöobservationer av trafik, varuhus, naturupplevelser, lekplatsen
osv.320 Lena Rubinstein Reich och Bodil Wesén skriver i inledningen till boken
Observera mera! att de inte hade någon kunskap från förskolans eget fält om ämnet

                                                  
316 Exempel hämtade från von Euler, 1975, s.343.
317 Dahlberg, Moss & Pence, 1999, s.46.
318 Arvidsson, 1974, s.18.
319 Dessa enkäter hade inte ett utvärderingssyfte som idag, utan handlade om att ta reda på föräldrarnas
könsroller och könsuppfattningar mm (Arvidsson, 1974, s.44-45).
320 I Andersson-Nyanders bok ”Barnobservationer. Åldersiakttagelser” (1971) lärobok i barnkunskap för
gymnasieskolan, observeras för varje ålder den motoriska, förståndsmässiga och emotionella och sociala
utvecklingen.
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barnobservationer när de som nyblivna psykologer började undervisa vid förskole-
seminariet på 70-talet i det för dem okända ämnet ”Bo” (vilket visade sig stå för
barnobservationer): ”[M]en tack vare metoder hämtade från pedagogisk forsknings-
och observationsteknik och egna idéer klarade vi det”, skriver författarna.321

De exempel som jag här vill anföra från 1980-talet är hämtade just från Rubinstein
Reich & Weséns bok Observera mera!, som har använts mycket i förskollärar-
utbildningen. Här exemplifieras en version av ”dagbok”, som vid sidan av ”logg-
boken” och olika former av dokumentationspärmar för barnen blev allt vanligare under
80-talet.322 Framför allt lanseras den så kallade ”Här-och-nu-modellen”. Metoden går
ut på att man under 2-3 veckor på ett osystematiskt och anspråkslöst sätt antecknar
vardagliga iakttagelser som handlar om ”enskilda barns och även gruppens behov”.323

Vid planeringsmötet gör man prioriteringar om vad som skall göras. ”Här” syftar till
att åtgärderna bör ligga inom förskolans ram, medan ”nu” syftar till att snarast möjligt
sätta igång även långsiktiga projekt som att stötta enskilda barns talutveckling.324 På
samma gång som Rubinstein Reich och Wesén därmed gör motstånd mot vad de kallar
”ett meningslöst psykologiserande”, är det fortfarande tydligt att ”här-och-nu”
observationerna är helt och hållet problemorienterade i förhållande till utvecklings-
psykologisk norm. Exempel på observationer som författarna anför är: ”Lisa kan inte
färgerna”; ”Göran är vild (aldrig still)”; ”Fredrik talar dåligt”; ”Mia är ’snubblig’”;
”Hela gruppen ’hoppar’ från det ena till det andra”.325 För övrigt rekommenderar
Rubinstein Reich och Wesén i stort sätt samma strukturerade observationstekniker som
Arvidsson. Deras markering gentemot tidigare arbete med barnobservationer är att det
inte längre handlar om att observera hur barn är, utan hur de ”är på dagis”.326

                                                  
321 Det är värt att även citera författarnas inledande ord: ”När vi började som lärare i psykologi och pedagogik
vid förskoleseminariet i Malmö i början av 1970-talet blev vi nästan chockade, när vi fann att större delen av vår
tjänst låg på det för oss okända ämnet Bo. Vi trodde först det var feltryckt på schemat, kanske skulle det vara
biologi, men det visade sig vara ett ämne som hette ’barnobservationer’” (Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s.7).
322 Flera exempel anförs i Lenz Taguchi, 2001. Loggboken beskrivs närmare i Arvidsson, 1974.
323 Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s.21.
324 Ibid., s.22.
325 Ibid., s.21.
326 Ibid., s.13.

Mikaela berättar och växelvis läser ur en sammanställning som hon gjort kring arbetet i projektet
–91-94. Mikaela har gått tillbaka vårterminen 1991.
Arbetet dokumenterades i någon form av dagboksanteckningar. Vi beskrev vad som hade gjorts.
Dessa kopierades ibland och delades ut till föräldrar och sparades i en pärm. Vi gjorde också en
utvärdering som var en sammanfattning. Vi skrev också ned våra rutiner som vi berättade om
för föräldrarna och för tjänstemännen. Vi utformade dem som man ville. Syftet var att delge
föräldrar, förvaltningspersonal osv. Vi hade en dag för utvärdering per år eller termin. På
Smulan [småbarnsavdelningen] använde vi redan videokameran för att dokumentera
dramaarbetet. Men barnens egen röst kom inte till tals i den här dokumentationen. Varje dag vid
samlingen berättade barnen vad de hade gjort osv och det skrevs ned och sattes upp så att
föräldrarna kunde läsa.
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I en maktläsning av 70- och 80-talets syn på barnet i arbetet med barnobservationer
och olika former av dokumenterande arbete, framträder en komplex bild där talet om
barnet förändras, utan att metoderna förändrats särskilt mycket. Däremot har tolk-
ningsramarna – det som informerar pedagogerna om hur de skall förstå något –
förändrats; från utvecklingspsykologiska till personlighets- och socialpsykologiska
förklaringsmodeller. Det är något som behövs göras med barnet. Oavsett vilken teori
eller förklaringsmodell som används så syftar alltid observationen till en åtgärd och det
är barnet som skall åtgärdas. Barnet är och förblir ett objekt i förhållande till dessa
maktproducerande dominerande diskurser. Att det man ser av barnet i observationen
skulle kunna innebär en åtgärd av pedagogens arbetssätt, förhållningssätt eller av den
pedagogiska praktiken, ligger utanför de föreställningsramar som det modernistiska
projektets befrielse hittills handlat om. Det är barnet och barnets själ som måste
regleras, skriver Thomas Popkewitz i en kommenterar till den pedagogiska och sociala
forskningens praktiker och missionerande karaktär under 1900-talet:

Social and educational science have embodied a redemptive culture; that is, science
is to save and rescue the child and society /.../ In this sense, pedagogy (and its
research) govern the soul of the child to produce change and individual
betterment.327

I en maktläsning handlar användandet av observation och dokumentation istället om
ett normaliserande och disciplinerande maktproducerande, som i värsta fall även
upprätthålls av barnets egen självbild. Normens makt gör att barnets föräldrars och
barnet självt producerar sig självt som subjekt i termer av att vara ett bristfälligt,
onormalt eller ett barn ”med särskilda behov”. När barnets producerar sig själv som
subjekt, gör sig de vetenskapliga klassifikationerna av vad ett onormalt beteende är
gällande. Uteslutandets praktiker är verksamma då barnet förstår sig själv som
”annorlunda” inför de vuxnas och andra barns bedömande, klassificerande och
normerande blickar.328 Nikolas Rose beskriver hur föreställningarna om
individens/barnets frihet (läs; självdisciplin), kom att bli ett alldeles speciellt sätt att
administrera och reglera populationen som helhet.329 Här är naturligtvis experten, som
i detta fall är förskolläraren, en nyckelperson. Expertisens reglering av individens
frihet knöts till statens sociala administration, skriver Popkewitz.330 Eller som Foucault
själv skrivit: ”Makten är på en gång en individualiserande och totaliserande. Individen
och barnet blev del i en komplex interaktion av makt med staten.”331 Peter Miller och
Nikolas Rose kommenterar särskilt det skandinaviska sammanhanget, när de skriver

                                                  
327 Popkewitz, 1998, s.2.
328 Om  individualiserandets praktiker se Foucault, 1982; Rabinow, 1998, eller kapitel 2.
329 Rose, 1996a, s.4; Popkewitz, 1997, s.19.
330 Popkewitz, 1997, s.19; Rose, 1989.
331 Foucault, 1977, s.158.
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om hur expertis med statlig legitimitet hittade sätt att länka samman ekonomisk
produktivitet, politisk demokrati och personlig tillfredsställelse till en enda teoretisk/
praktisk matris.332 Det är viktigt att i en sådan här läsning se hur vi, även om vi menar
att vi ser det enskilda barnet som ett unikt subjekt, i själva verket kommer att produce-
ra barnet som ett subjekt i relation till de teoretiska/diskursiva tolkningsramar som vi
använder, varvid barnet objektifieras.

”Kasta martyrglorian” och om hur kvinnligheten blev en brist

Under 70-talet diskuterades intensivt huruvida förskolan var bra för barnen eller ej. Ett
mycket stort problem under utbyggnadstiden var personalbristen allmänt och brist på
utbildad personal. Personalläkare Olov Dahlin skriver om mycket svåra arbetsför-
hållanden för de vuxna och om att verksamheten innebar ren ”förvaring” av barnen.
Han såg den ”explosionsartade” utbyggnaden som direkt orsak till dessa problem.333

SFR ledamoten Kerstin Willén kommenterar barnstugeutredningens ytterligare krav på
en utbyggnad (en fördubbling av platserna mellan 1971 och 1975) på följande sätt:
”När man hör detta så undrar man: kommer vi att hinna med så mycket mer än att
driva ’barnparkering’ under de närmaste åren?”334 Personalbristen gör förskolan till en
”tillvaro av vakthållning där alla tankar om pedagogisk målsättning blivit närmast
utopiska”, skriver förskollärarna i Stockholm och Gotland som ett gemensamt inlägg i
tidningen Förskolan.335 Förskollärarnas fackliga organisation opponerade sig nu starkt
mot att icke utbildad personal fick fasta tjänster.336 Nu hördes även de första kraven på
extra personalresurser för ”barn med särskilda behov”.337

Förskollärarnas legitimiteskamp fram till och med 1970-talet handlade i första hand
om att gå i motstånd mot barnflicksrollen och synen på förskolan som ”barnparke-
ring”. Men ju större legitimitet verksamheten småningom skulle få i samhället, desto
hårdare blev kampen mot föreställningar om barnflicksrollen och barnparkeringen
inom fältet. Den legitimitet man i första hand fick låg med andra ord inte i förskolans
pedagogiska arbete, utan just i rollen som barnpassningsinstitution och möjligtvis som
socialvårdande instans.

Den uppmaning som förskollärarna redan i slutet på 60-talet formulerat: ”Slit av
martyrglorian!”, låg helt i linje med framväxande jämlikhets- och likhetsdikurser. Nu
skulle förskollärarna sluta ”gömma sig bakom barnen” och, som det hette, ”ta avstånd

                                                  
332 Miller & Rose, 1993, s.97.
333 Dahlin, 1972, s.4-6.
334 Wilén, 1972, s.10.
335 Förskollärarna i Stockholm och Gotland, 1972, s.26.
336 Redaktionen, Förskolan, 1972, s.3.
337 Förskolan, SFR skrivelse, 1972, s.27.
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från modersgestalten”.338 Det intressanta är hur komplicerat detta skulle bli för förskol-
lärarkåren. I tidningen Förskolan poängterades i början på 80-talet att 70-talets expan-
sion och dialogpedagogiken i praktiken innebar en flykt från en professionell lärarroll
till en sorts medmänniskoroll ”som farligt liknar den traditionella kvinnorollen”.339

I en läsning av förskollärarnas strid för legitimitet ligger en djup ironi i det faktum att
dessa kvinnor satsade på att skapa sin professionalitet med utgångspunkt från starkt
vetenskapliga och därmed manliga dominerande diskurser, men att det ändå i första
hand var den traditionellt ”kvinnliga/moderliga” aspekten av verksamheten (vård och
omsorg) som fick ett brett samhälleligt stöd. Detta innebar också att legitimiteten blev
så bräcklig att förskolläraren arbete fortfarande betraktades som utbytbart med barnets
egen mamma, grannfrun, en släkting eller en till och med en outbildad barnflicka.
Tage Ljungblad hävdar i sin doktorsavhandling från att förskolans verkliga samhälls-
roll har blivit rent arbetsmarknadspolitisk. Inte ens den familjepolitiska funktionen,
alla officiella pedagogisk mål till trots, har givit tillräcklig legitimitet för verksam-
heten.340

Det paradoxala är att så snart likhetsteorin (dvs att män och kvinnor i grund och
botten är lika) fått genomslag i samhället, började man samtidigt ifrågasätta att det
bara är kvinnor i förskolan. En ny form av negativ särartsdiskurs formulerades som
utgick från riskerna med ”kvinno-barn-ghetton”, där pojkarna diskrimineras på grund
av bristen på manliga förebilder.341 Exempelvis talades nu om att pojkar bör få ägna

                                                  
338 Barnträdgården, 1967, Redaktionen, s.265. Under 60-talet och framåt märks i tidningen förskolan för-
skjutning från en fokusering av barnen till de vuxna. Det handlar dels om förskollärarna själva och deras behov
av förbättrade arbetstider, förhållanden och löner, men även av föräldrarnas behov av barntillsyn, föräldra-
utbildning etc. Vid  SFR:s 50 års jubileum var huvudfrågorna lönerna och arbetstiden (Barnträdgården, 1968,
Redaktionen, s.33). Nu kommer också debatten om de farliga barnmöblerna och behovet av vuxen-anpassade
möbler för att skona personalens ryggar (Wilén, 1974, s.8).
339 Bilaga om Förskolans syfte och roll i samhället i tidningen Förskolan 1981, nr.9, s.III.
340 Ljungblad, 1979. Se även Ljungblad refererad i Sandblad, 1980, s.5.
341 Kin Hanes, 1972, s.38.

Solveig om 70-talet:
Hillevi: Men varför blev det annorlunda? Varför blev det mer pedagogik?
Solveig: Jo, för att hon hade kunskapen! Hon hade gått förskollärarlinjen och hon kunde peppa mig

genom att berätta saker... /.../ Och tala om för mig att så här har jag lärt mig. Vi prövar. Och så:
Kan vi inte pröva så här? Och så blev det ett samspel och så hade vi jätte kul./.../ Och den här
roliga tiden, som jag brukar kalla den för, när vi hade lika roligt som barnen, det är då, då kom
det här pedagogiska programmet [barnstugeutredningen] Det har jag kommit på efteråt. Och
inte en aning hade vi om det. För vi var i våran värld. I lekvärlden. /.../ Men det gjorde liksom
ingenting. Det brydde vi oss inte...vi visste ju inte. Utan vi bara lekte och lekte och hade
jättekul! /.../ Och det tror jag var någon slags utveckling, eller ett slags motpol mot det som det
här som hade varit...

Hillevi: Vårdandet?
Solveig: Ja, just det.
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sig åt stridslekar, för att få en korrekt könsutveckling.342 Pojkprojekt för att ge pojkar
mansbilder, refereras även i tidningen Förskolan.343 När professionaliteten som för-
skollärare alltså borde varit som starkast, i och med att verksamheten äntligen blivit
offentlig och statsunderstödd, fick de kvinnliga förskollärarna en ny form av
”backlash” som hänger kvar in i vårt nya millennium. Den kvinnlighet som tidigare
var en förutsättning blir nu en brist i förhållande till hälften av förskolans barn.

Observation och dokumentation för att synliggöra ”tyst kunskap” –
Förskolläraren som subjekt

När fröknarna tog slut heter Jan Larssons slutrapport (1989) från ett projekt som i
mitten av 80-talet undersökte personalrörligheten och orsakerna till att förskole-
personal slutade sitt jobb i Stockholms förskolor. Ett faktum är att de män som under
1970-talet sökt sig till yrket, nu i allt större utsträckning byter yrke respektive klättrar i
karriären. Larsson menar att personalen kände sig mer ”urvridna” och helförbannade
än ”utbrända”.344

De anställda i barnomsorgen verkar vilja säga att barnomsorgen som sådan – som
objekt – blir behandlad på samma nedvärderande sätt som kvinnor alltid blivit
behandlade. Att detta i kombination med att det faktiskt är kvinnor som arbetar på
daghem och fritidshem blir till ett slags dubbelt ok.345

Larsson skriver att ett av huvudproblemen med ”barnomsorgen”, i egenskap av
kvinnoyrke, är att den saknar social synlig individualitet, dvs att ingen ser det arbete
som görs.346 Malin Rohlin menar att den ”maktlöshet och vanmakt” som personalen
känner främst grundas på att deras förtrogenhetskunskap inte hörsammas, och att det

                                                  
342 Påvall, 1991, s.46.
343 Ibid., s.49.
344 Larsson, 1989, s.147.
345 Ibid., s.148.
346 Andra karaktäristika för kvinnoyrken är enligt Larsson (1989) att de är icke exklusiva, dvs att det är lätt att få
jobb och att kraven är små eller obefintliga, samt att de inte erbjuder goda materiella villkor. (Det visade sig även
att mäns avgångsfrekevens var större än kvinnorna vilket i första hand handlade om dålig lön men även om
yrkets ställning i samhället.) Dessa yrken genomsyras även av konsekvenslöshet, dvs att den enskildes
kompetens kan förloras utan att verksamhetens överlevnadsvillkor berörs. Slutligen hävdar han att de är uttryck
för en speciell könsrollspraxis, eftersom de till största delen befolkas av kvinnor (s.153).

Mikaela om män i förskolan:
När jag var barn lekte jag mycket med pojkar. Jag har alltid gillat vilda lekar. Jag har alltid
brottats med barnen. /.../ Det finns ju dom som säger att man kan bejaka den manliga sidan
hos pojkarna genom att ta fram den hos sig själv. Jag har ju aldrig trott att det behöver vara
negativt med bara kvinnor i förskolan. Jag är inte så säker på att det är där det ligger, utan jag
har alltid mer sett det som mänskligt. /.../ Det är klart att dom killar som finns dom utmärker
sig ju, för dom har ju också gjort ett medvetet val.
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finns en brist i kommunikationen mellan en ”kvinnlig” och ”manlig” kultur.347 Att
diskursen kring förskollärarnas ”tysta kunskap” och behovet av att försöka ”synlig-
göra” denna tysta kunskap, blir central under 90-talet är kanske inte så konstig mot
bakgrund av det ovanstående. Det som intresserat mig mest i debatten inom förskolans
fält när det gäller ”tyst kunskap” är att man här särskilt velat hävda att det finns ett
yrkeskunnande och en professionalitet i barnarbetet som direkt kan kopplas till
kvinnlighetens och moderskapets särartföreställningar. Teorier kring ”tyst kunskap”
betonar det självupplevda och erfarenhetsbaserade allmänt sett, men inom förskolans
diskurs kopplas pedagogiken även till ”ett kvinnligt sätt att arbeta”.348 Det hävdas att
en sådan kvinnlig kunskap är outbytbar, till skillnad från byråkratins administratörer,
som kan bytas ut utan att det får några konsekvenser för verksamheten.349 Pedagogik
beskrivs i termer av att kunskapen är unik, eftersom den finns i kroppen, huvudet och
själen. ”Pedagogik skapas i mötet med en annan människa, hela tiden.”350 Det är i
förhållande till synliggörandet av den ”tysta kunskapen” som en helt ny form av
observations- och dokumentationsarbete utvecklas under denna tid.

I boken Utveckla mera! tar Rubinstein Reich och Wesén sin utgångspunkt i
stressforskningen och hävdar att förskolan är en arbetsplats som är extra känslig för
stress, eftersom den innehåller många traditionella kvinnliga arbetsuppgifter.351

Eftersom kvinnor stressas mer av hemansvar än av ett professionellt ansvar, finns en
risk för att förskolearbete, som har stor anknytning till hemarbete, kan innebära
negativ stress. Författarna frågar sig om det kanske är ännu mer hotande om man inte
klarar av kraven här än inom andra yrken, på grund av att självbilden kan störas på
djupet.352 Med andra ord kan man läsa texten som att författarna indirekt menar att
förskollärare inte är professionella, utan ser sitt yrke direkt kopplat till sitt kön och de
förväntningar som ställs på kvinnor i vårt samhälle. Rubinstein Reich & Wesén
accentuerar observationens och dokumentationens roll i att stärka förskolläraren i sin
yrkesroll och få syn på tyst kunskap.353 Diskursen kring pedagogers ”tysta kunskap”
samverkar här direkt med en kvinnlig särartsdiskurs.

”Min dag observationen” går ut på att observera sin egen dag genom att markera
dels vad man gör och dels hur man känner sig. Med hjälp av minus- och plus-
markeringar anges graden mellan dikotomier såsom roligt – tråkigt; glad – uttråkad;
engagerad – likgiltig; pigg – trött; kontroll – icke kontroll; med i gemenskapen –
utanför; bra på – mindre bra på.354 I boken föreslås också självobservationer i

                                                  
347 Rohlin, 1988, s.81; 92-93.
348 Exempelvis, Förskolan 1990, nr.8, s.41; Rubinstein Reich & Wesén, 1992.
349 Klockljung, 1990, s.39.
350 Ibid.
351 Rubinstein Reich & Wesén, 1992, s.14 -16.
352 Ibid., s.16.
353 Ibid., s.84.
354 Rubinstein Reich & Wesén, 1992, s.20.
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förhållande till egna barndomsupplevelser. Syftet är att hitta beröringspunkter mellan
hur man själv var som barn och hur man ser på de olika barnen i sin grupp. Förslag på
vad man kan fundera på är ”Hurdant barn var jag? Hurdant barn skulle jag velat vara?
Vad upprör mig vid konflikter? Vad upprör mig när barnen inte gör som jag vill?
Vilka barn tycker jag om? Vilka barn har jag svårt för? ”Drömbarnet” – hur är det?355

Förslagen för tanken till det psykodynamiskt influerade 70-talet, men är hos Rubin-
stein Reich fullkomligt ateoretiska.356 Det intressanta med boken är att den är mycket
inåtriktad – mot den enskilde förskollärarens subjektiva upplevelser och arbetstill-
fredsställelse.357 Att begreppet ”tyst kunskap” på detta sätt knyts till förskolläraryrket i
egenskap av ett kvinnodominerat yrke, kan förstås i termer av både makt, motstånd
och emancipation. Begreppet kan fungera som ett motståndsverktyg för att stötta en
yrkeskår med låg samhällelig status/legitimitet (och självkänsla) i ett stärkande av
yrkets professionalitet. Att hävda den ”tysta kunskapens” värde har därmed en fri-
görande verkan. I en feministisk maktläsning knyts åter igen särartens föreställningar
kring det kvinnliga/moderliga till förskollärarens identitet som något naturgivet och
fullkomligt oproblematiserat. Det är i ett historiskt, feministiskt och jämställdhets-
perspektiv anmärkningsvärt att dessa texter är skrivna i början av 1990-talet.

1990-talets ny-gamla syn på observationernas och dokumentationernas
möjligheter

Under 1990-talet ökade intresset markant för olika former av observationstekniker som
ett underlag för utvärdering, men även som ett verktyg inom den nya konstruk-
tivistiska och interaktionistiska pedagogiken. Kravet på att all förskoleverksamhet

                                                  
355 Ibid., s.56.
356 Förslagen kan läsas som ett slags försök att i praktiken införa något av de ”personlighetsutvecklande” inslag
som förskollärarutbildningen innehållit sedan 1930-talet, då det kallades mentalhygien.
357 Vissa likheter finns eventuellt med den så kallade barometermodellen, där personalens känslor i förhållande
till arbetet även står i centrum för utvärderingen. Stråhle, Sundgren & Walch, 1989.

Solveig om kunskap, tyst kunskap och förhållandet till teori:
Det är så här när man är barnskötare så har man en... en praktisk kunskap. Man kan jätte, jätte,
mycket praktiskt, men det är teorin som fattas. Det teoretiska får man genom
förskollärarutbildningen. Jag fick det i alla fall. Det gav mig en ny kunskap! Den kunskap som
jag har genom fingrarna och teorin som läggs ovanpå, och så får jag ny kunskap och förstår
vad jag gör och varför jag gör det och hur jag gör det, och varför.

Hillevi: Ja. Så det är dels för att förklara det du redan gör, men också för att utveckla det du gör?
Solveig: Ja, självklart. Att gå i skolan [på förskollärarutbildningen] gav mig en ny syn på mig

själv; varför jag gjorde saker och ting. Det hade jag inte förut... Jag tänkte inte att jag skulle...
Varför gör du så här Solveig?

Hillevi: Nej, utan du bara gjorde...?
Solveig: Jag gjorde det bara, för att jag var lärd så. Och nu kände jag så här. Jaha, nu förstår jag

varför vi gör det här. Nu förstår jag varför vi gjorde så [då] och gör så här idag. /.../ Att inte
vara statisk. Att kunskap inte var ”här och nu” och ingenting mer.
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skall utvärderas är ett resultat av en långtgående decentralisering av den statliga och
kommunala verksamheten.358 Skolor och förskolor åläggs att genomföra ofta ganska
komplexa utvärderingsförfaranden. Utvärderingsförfarandena är ofta ett tillägg till
övrig verksamhet. Dessa kan bygga på olika typer av observationstekniker som man
annars inte hade använt, eller som till och med är motstridiga i förhållande till det
synsätt och förhållningssätt som man för övrigt försöker utveckla i den enskilda
förskolans ”profil”. Senare skrivningar kring utvärdering försöker på olika sätt att
integrera idén om utvärderingsförfarandets emancipativa funktion med ett
kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete.359 Dahlberg, Lundgren och Åsén
(1991) hävdar dock att utvärdering är den nya tidens främsta styrningsmekanism. De
kriterier mot vilka man utvärderar styr ofta innehållet och organisationen av
verksamheten mer än pedagogiska ställningstaganden, förhållningssätt och synsätt för
övrigt.360 Även om den senaste utvärderingslitteraturen inte särskilt ofta
rekommenderar rent utvecklingspsykologiska observationer, finns ofta en mycket
starkt vetenskaplig ansats i denna litteratur och i de föreslagna observations- och
dokumentationsmetoderna. Man betonar starkt objektivitetskriteriet, det vill säga att
observationerna skall göras på ett så neutralt, värderingsfritt och objektivt sätt som
möjligt.361 Metoderna är fortfarande hämtade från den psykologiska forsknings-
praktiken såsom löpande protokoll, systematiska observationer, frågeformulär, enkäter
och dagböcker.362 Observationer och dokumentationsarbete fram till 1970-talet hade
syftet att frigöra barn i förhållande till utvecklingspsykologisk kunskap. Idag görs
troligtvis den största mängden observationer och dokumentationer i utvärderande
syfte. Frågan är dock, i ett maktperspektiv, om inte effekten delvis är densamma? 363

I offentliga dokument under det tidiga 90-talet skrivs på ett otydligt sätt om
observation och dokumentation, som avspeglar att ”allt är bra för att få ett
helhetsperspektiv” i förhållande till utvecklingspsykologiskt och personlighets-, social-
och psykodynamiskt influerade tekniker.364 Lekobservationen är en form av
observation som kan göras med utgångspunkt från flera olika synsätt. Om en pedagog
säger att hon brukar göra lekobservationer är det omöjligt att veta varför, hur eller mot
bakgrund av vilka teorier och syften detta sker.365 Att inför ett föräldrasamtal välja att
                                                  
358 Lenz & Mann, 1990; Dahlberg, Lundgren & Åsén, 1991.
359 Holmlund & Rönnerman, 1995; Dahlberg & Åsén, 1994; Lenz Taguchi & Åsén, 2001.
360 Dahlberg, Lundgren & Åsén, 1991.
361 Ekholm & Hedin, 1995, s.23; Holmlund & Rönnerman, 1995, s.80.
362 I denna framställning har bara ett litet antal exempel kunnat ges av den enorma mängd som faktiskt existerar.
Ett större urval av exempel finns i Lenz Taguchi, 2001.
363 Det stora antalet tekniker och modeller för utvärdering som använder observationer lämnas i stort sett utanför
denna framställan. Istället hänvisas till andra texter där dessa specifikt synas och problematiseras. Dahlberg &
Åsén, 1994; Lenz Taguchi, 2001; Lenz Taguchi & Åsén, 2001.
364 Socialstyrelsen, 1990:4, s.20.
365 Observationer av barns lek görs ibland i form av ett ostrukturerat löpande protokoll, där pedagogen helt
enkelt löpande antecknar så mycket hon kan av det hon ser och hör under en bestämd tidsperiod, eller så länge
hon orkar. Se exempelvis Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s.16.
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observera det enskilda barnet i en situation av ”fri lek” är förmodligen ett självklart val
för de flesta pedagoger, och har troligtvis praktiserats i stor omfattning i Sverige sedan
Barnstugeutredningen uttryckligen rekommenderat observationer inför föräldra-
samtal.366 Det vanligaste syftet är att kunna bilda sig en uppfattning om barnens
sociala- och personlighetsutveckling.

Även den grov- och finmotoriska utvecklingen, språkutvecklingen, den intellektuella
och perceptuella utvecklingen observeras idag i allt större utsträckning, inte minst
gällande barn som skiljer ut sig från den övriga barngruppen. I ett exempel från Arvika
talas om vikten att ”sätta på sig motorikglasögonen”.367 Det handlar inte bara om att se
att barnet kan hoppa på ett ben, utan hur det gör det och sedan jämföra med
normalkurvan. Lekobservationen är den observationsform som jag vill påstå förvaltar
vidden men också essensen av föreställningen om ”barnet som natur”, som den
dominerande barnsynen under 1900-talet inom svensk förskola.

En vanlig form av dokumentationsteknik som en majoritet av förskolor införde
under 80-talet, är en pärm för varje barn oftast kallad ”Min Bok” eller ”Boken om
Mig”.368 Här skriver man in olika fakta om barnen, exempelvis allergier, syskon, olika
vanor men även vad barnen kan och har lärt sig. Här finns avtryck av barnets händer
och fötter, teckningar och mycket annat. Pärmen är tänkt som ett minne från barnets
utveckling på förskolan.369 Inspirerat från Reggio Emilia är troligtvis även de av
barnen insamlade ”sommarminnena”, som används som ett verktyg för inskolningen i
gruppen varje höst. Barnens sommarminnen ställs ofta ut och diskuteras i barngruppen
som ett sätt att synliggöra varje barn inför gruppen.370 Att dokumentera barnens inskol-
ning med hjälp av fotografier och dagbok är även en mycket vanligt förekommande

                                                  
366 Barnstugeutredningen, SOU 1972:26, s. 113; Se exempelvis Olsson, 1991, s.12.
367 Olsson, 1991, s.11.
368 ”Boken om mig” är ofta inspirerade av Mia Rockstöms och Birgitta Jonassons pedagogiska program för
förskolan, men även från Reggio Emilias förskolearbete.
369 Se exempelvis Lukács, 1982, s.8.
370 Öjersson-Mörner, 1982, s.11.

Susanne berättar om sin praktik på ett Pyssligdaghem under början på -90-talet:
Det här var också fösta gången som jag möttes av att man jobbade flera förskollärare ihop./.../
Ja, jag tycker att det var intressant att se det här att det blev en annan diskussion. Under den här
perioden var vi ute och gjorde väldigt mycket observationer. Det var mer styrt nu mot att göra
lekobservationer. Vi skulle följa... vi skulle observera ett barn. Vi skulle välja ut ett barn som vi
skulle observera både socialt, emotionellt, spåkligt och leken.

Hillevi: Vad var det för teorier ni använde då för att...?
Susanne: Eriksson och Piaget. /.../ Det var ju den här bedömningsbiten...
Hillevi: Se hur långt dom har kommit och...?
Susanne: Ja.
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dokumentationsteknik på svenska förskolor. Syftet är i första hand att upprätta ett
förtroendefullt förhållande till barnets föräldrar.371

Det som skiljer 90-talets utvecklingspsykologiska observationer från de tidigare är ett
de sker i vardagssituationer, exempelvis observation av barns fria lek, och inte bakom
skärmar eller i observationsboxar. Men det intressanta är att det på 90-talet åter igen är
möjligt att tala om avvikelser från det normala, på ett sätt som liknar 30-60-talets
diskurs, men som inte på samma sätt var möjligt under 70-talet. Då talades det om att
möta barnet i dialogen och att förskolan skulle integrera barn med särskilda behov.
Men på 1990-talet säger man:

Iakttagelserna bör diskuteras kollegor emellan för att lättare upptäcka vad som är
normalt, vad som är avvikande och vad som bara är omoget. Vid ett omoget
beteende bör man förstås avvakta och göra samma iakttagelse längre fram.
Upptäcker man en avvikelse talar man med kollegorna först och sedan med
föräldrarna. – Förskolan är ett komplement till familjen, vi får aldrig göra något
utan att familjen är medveten om det. När familjen gett sitt medgivande rådfrågar
man en expert.372

En möjlig läsning av varför detta starkt utvecklingspsykologiska språk åter blir möjligt
är att 1990-talet gav biologin en renässans i samband med genetikens explosiva
frammarsch. Biologism är ett samlingsbegrepp för föreställningar och attityder som
refererar till naturvetenskaplig forskning och som söker sambanden mellan en mängd
olika avvikelser och arvet/generna.373 Avvikelser som refererar till förskolans fält är
exempelvis MDB och DAMP. Trots motviljan mot utvecklingspsykologiska objek-
tifierande observationer rekommenderades barnobservationer i syfte att identifiera
MDB och DAMP redan på 1980-talet.374 Under 1990-talet är ett sådant arbete helt

                                                  
371 Se exempelvis Ekholm & Hedin, 1995, s.99; Olsson, 1991, s.9.
372 Olsson, 1991, s.12.
373 Arrenius, S., 1999.
374 Lukács, 1983, s.18. Skrivningar kring MDB finns i Förskolan även under 1970-talet.

Mikaela berättar om hösten -91:
Vi började jobba med sommarminnen den hösten. Det tog vi säkert med oss från Reggio. Alla
barn fick ett brev med sig hem att ta med sig foton eller saker. Sommarminnen har varit
väldigt viktigt för vår process. Det var första gången vi skrev ned vad barnen sa och vad de
hade för minnen. Vi intervjuade varje barn. Vi kopplade det här till en uppgift, exempelvis att
måla något. Sedan satte vi upp det här materialet: foton, intervju och teckningar etc. Varje
barn ägnades mycket tid och att man gick hem till barnen. Föräldrarna informerades i tid. Bar-
nen fick visa vägen hem. /.../ De andra barnen förberedde frågor. Syftet var att varje barn
skulle bli synligt och förstå att det var accepterat för den det var. Man fick sitta i centrum i
samlingen. Samlingen kunde ta upp till 45 min. Sommarminnet hjälpte barnet att /.../ se att
man är lik och olik andra. Gunilla Guvås bok Från jag till Vi betydde mycket. Att stärka jaget
och gruppen. Vi jobbade med individen och gruppen samtidigt.



105

legitimt, och snarare något som oroliga föräldrar kräver. ”Bristerna” hos barnen ses här
i mycket liten utsträckning som ett resultat av eller i relation till barnets sociala
sammanhang på förskolan eller skolan, utan behandlas som biologiskt, genetiskt
och/eller ärftligt betingade problem. Med detta vill jag säga att man alltså inte
ifrågasätter om våra förskole- och skolmiljöer har en alltför starkt normaliserande form
där olikhet inte i tillräckligt stor utsträckning kan tillvaratas och tillgodoses. Troligtvis
kan den biologiska förklaringsmodellens starka genomslag även förstås mot bakgrund
av den ekonomiska lågkonjunkturen. Extra resurser är kopplade till barn med särskilda
behov och blir därmed ett sätt för personalen att öka personaltätheten, helt i samspel
med föräldrarnas önskemål. Men utvecklingspsykologiska observationers renässans
kan även kopplas till de allt intensivare utvärderingskraven. Utvecklingsplaner är en
planerande och utvärderande verksamhet som kan göras på en mängd olika sätt, men
som redan i sitt namn kan kopplas till bedömningar av barns färdigheter och
kunskapsutveckling enligt traditionellt utvecklingspsykologiskt snitt. Vad praktiken
kring och effekten av utvecklingsplanerna faktiskt blir, hänvisar direkt till de diskurser
och diskursiva praktiker som de som utformar utvecklingsplanerna på en
förskola/skola har tillgång till och använder sig av.

Även om litteraturen kring utvärdering, självvärdering, kvalitetssäkring och
utvecklingsplaner framställs i ett åtråvärt emanciperande skimmer av en stärkt yrkes-
roll och professionalitet, kan de anförda exemplen ovan i en maktläsning förstås som
en kontroll av verksamheten. Denna kontroll handlar dels om en anpassning till det
som utvärderingsinstrumentet efterfrågar i form av rutiner, organisation och material,
men även en självkontroll i enlighet med de normer om vad verksamheten bör gå ut
på, som signaleras via utvärderingsinstrumentets kriterier för en god verksamhet.375

ETT SKIFTE FRÅN EN YTTRE NORMALISERANDE BLICK TILL EN
INTROSPEKTIV SJÄLVKONTROLL

Under 1990-talet blir det tydligt att en totaliserande statligt/centralt reglerad discipline-
ring av medborgare inte längre har legitimitet i västvärlden och generellt sett inte läng-
re är en fungerande styrningsrationalitet. Den ersätts successivt av en allt mer neo-
liberal decentrerad styrningsrationalitet som hyllar individens frihet, individualitet och
olikhet samt de lokala demokratiska processerna.376 Nikolas Rose, kallar detta feno-
men ”degovernmentalization”, för att bygga vidare på Foucaults resonemang kring
governmentality.377 I en sådan styrningsrationalitet stärks individens rätt att välja vård-
form, förskola, skola, försäkringar osv, samtidigt som individens eget ansvar för att

                                                  
375 Jfr Dahlberg & Åsén, 1994; Lenz Taguchi & Åsén, 2001.
376 Hultqvist, 1998a; Rose 1996; 1996a.
377 Rose, 1996, s.56.
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lyckas i livet ökar. Individen förväntas inte bara göra ständiga val, utan har ett person-
ligt ansvar för att vara fri och lever helt enkelt under en skyldighet eller ett tvång att
vara fri.378

Ett sätt att förstå det som händer på förskolefältet under 90-talet är att det nu ges
förutsättningar för ett tänkande och handlande, som förmår göra sig andra föreställ-
ningar kring barnet. Dessa föreställningar, som fortfarande grundas i upplysningsidén
om individens frihet, är till en stor del omformulerade idéer från den progressiva
pedagogiken i början på 1900-talet, John Dewey och Elsa Köhler, samt nya läsningar
av bland andra Jean Piaget och Lev Vygotskij, i form av en slags reaktiverad konstruk-
tivism eller social konstruktivism.379 I det sen- eller postmoderna samhället (informa-
tions- och kunskapssamhället) tycks det finnas bättre förutsättningar för konstruk-
tivistiska föreställningar om att barnet skapar sin egen kunskap, vare sig det handlar
om en individuell kognitiv process eller/och i ett samspel med den sociala omgiv-
ningen. I en läsning menar jag att den alltid närvarande frihetsdiskursen inom förskole-
fältet i slutet på 80-talet och under 90-talet omformuleras från frihet via en normerande
självdisciplin, till ett nytt språk kring vad jag vill kalla det självreglerade/
(självreflekterande) interaktiva lärandet.380 Att barnen måste ges frihet att själva söka
sin kunskap hör hemma i en gammal ”barnet som natur” diskurs. Det nya är att barnet
gör detta i ett aktivt samarbete och i interaktion med både kamratgruppen och den
responsiva medforskande pedagogen.381 Även pedagogen förväntas i en aktivt reflek-
terande praktik utvärdera och ständigt anpassa sin pedagogiska praktik till barnet. I
diskursen talas om att ”lära barn lära”, ”det (ut)forskande barnet och den (ut)forskande
pedagogen”. Barn ses som intelligenta, kompetenta och barngruppen ses som en viktig
del i barnens lärande där de lär av varandra.382 Man kan fråga sig hur den nya
konstruktivistiska synen på barnet som ett barn som ”av naturen” är utforskande,
kompetent och har en mängd inneboende förmågor skiljer sig från en mer traditionell
utvecklingspsykologisk och/eller kognitivt inriktad syn på ”barnet som natur”?383 Men
till skillnad mot att man som tidigare skulle invänta barns mognad, skall i dag alla barn

                                                  
378 Hultqvist & Peterson, 1995, s.35; Rose, 1996a, s.10-11.
379 Carlgren (1999) betonar att den pedagogiska diskursen kännetecknas av en polaritet mellan ett traditionellt
kunskapsförmedlande perspektiv och ett individorienterat och/eller kognitivt, och att det nya sociokulturella
perspektivet riskerar att polarisera mot de övriga på samma sätt (s.14-24).
380 Fendler, 2000; Popkewitz, 1998.
381 Carlgren (1999) tar upp det situerade lärandet som ett exempel på ny dominerande diskurs inom ett socio-
kulturellt perspektivet på lärande. Ett sådant lärande äger rum i en ”autentisk” praktik och innebär att kunskap
utvecklas kollektivt i en grupp. Lärandet uppfattas som en kulturalisering, skriver Carlgren (s.24).
382 Se exempel på varianter av denna diskurs i Barsotti, 1986; 1997; Brodin, M. & Hylander, J., 1997;
Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1986; Edwards, Gandini & Forman, 1998; Juul 1997; Lenz Taguchi, 1997;
1999; Pramling, 1986, 1992, 1999; Wallin, 1993.
383 I Sverige har Howard Gardners teorier kring barnets intelligenser och bland andra Matti Bergströms
hjärnforskning rönt ett stort intresse bland förskollärare, vid sidan av en mängd andra inspirationskällor. Jesper
Juul och Daniel Stern är de nya stora namnen i Sverige inom förskolefältet som beskriver barnet som kompetent
redan från födseln.
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stimuleras och ges förutsättningar i sitt utforskande och lärande. Hjärnforskare hävdar
att vi inte tillvaratar barnets mest utvecklingsbara period i livet, den mellan födseln
och 6 år.384 Det finns en förväntan om möjligheten av att överträffa utvecklings-
psykologins normalkurvor. Sedan mitten på 80-talet har en så kallad excellence-
rörelse, i framför allt den engelskspråkiga världen, utvecklats, till följd av global kon-
kurrens i kunskapsproduktionen.385 Denna excellence-rörelse har under slutet på 1900-
talet varit delaktig i en generell sänkning av skolstartsåldern i de länder där det ansetts
vara möjligt och/eller nödvändigt. I ett förskoleperspektiv är det mycket intressant att
man i förskolans första läroplan (Lpfö 98) fokuserar kunskap och lärande, samtidigt
som man förlägger förskolan organisatoriskt under utbildningssystemet, efter att tidi-
gare ha tillhört den sociala sektorn. Begrepp som kunskap och lärande har i förskole-
diskursen överhuvudtaget inte förekommit före Barnstugeutredningen i de historiska
dokument jag gått igenom. Istället talades om ett intellektuellt skapande, i relation till
det fria skapandet.386

Den amerikanska forskaren Lynn Fendler försöker teoretiskt förstå konstruktionen av
”det utbildade subjektet” i vår samtid. Hon menar att det finns ett tydligt skifte från att
såväl barnet som pedagogen skall hitta sina ”sanna och rätta” roller, till att befinna sig
i en ”situationell responsivitet”, det vill säga att vara mottaglig och förändringsbar,
flexibel och följsam i relation till sammanhanget. Flexibilitet är det nya honnörsordet.
Den nya pedagogrollen innebär att hennes/hans flexibilitet och responsivitet –
”response-able and response-ready” – även ska skapa de flexibla och responsiva barn
som det mångfacetterade och komplexa samhället i dag behöver.387 Den interaktiva
pedagogiken blir den pragmatiska lösningen på de tidigare otillfredsställande alterna-
tiven av antingen ”barn-centrerade” respektive ”lärarcentrerade” pedagogiker, skriver
Fendler.388 Processen kan alltså vara flexibel, men resultatet och slutprodukten är
förutbestämd. Lyn Fendler kommenterar detta genom att säga att interaktionism och
resultatmålsättningar är två sidor av samma mynt:

Interactionism and outcome-based education are flip-sides of the same coin. /.../
Without outcome-based education, interactive pedagogies would have no standards
by which to be evaluated or judged; and without interaction, outcome-based

                                                  
384 Bergström, 1996.
385 Dahlberg & Åsén, 1994; Dahlberg, Moss & Pence, 1999.
386 Se exempelvis Bruun, 1966, s.127.
387 Fendler, 1998, s.19.
388 Ibid., s.17.

Mikaela om kunskap:
Det där med kunskap har alltid varit förknippat med skolan, även om man naturligtvis visste att
kunskap också kunde vara något annat även där.
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education would not be monitored frequently enough to ensure effective and
efficient progress towards the outcome.389

Thomas Popkewitz talar om bilden av den ”nya” konstruktivistiska och delaktiga lära-
ren, som lär barn hur man skapar sig kunskap och mening med utgångspunkt från sin
kunskap om vart och ett av dessa barn.390 Pedagogens roll blir därmed inte på samma
sätt som tidigare att vara ett direkt redskap för vetenskapen, som delegerar till andra
experter, utan istället ett redskap för barnets och individens frihet att utveckla sig själv
– sin subjektivitet – och sin kunskap. Därmed är naturligtvis inte sagt att den veten-
skapliga kunskapen spelat ut sin roll, utan att den opererar på ett annat sätt, och med
oförminskad styrka.

Allmänt sett kan man avläsa ett skifte av fokus i användandet av observation och
dokumentation under slutet på 1990-talet från att vara ett verktyg för i första hand
korrektion och normalisering (disciplinering), till ett verktyg för kontroll och utvärde-
ring, samt för att följa barns lärande och barns läroprocesser. Den tidigare använd-
ningen är dock fortfarande utbredd, och särskilt i förhållande till olika former av
funktionshinder. Det är med utgångspunkt från detta den följande texten skall fokusera
det som i Sverige kallats den utvecklingspedagogiska respektive den Reggio Emilia
inspirerade praktiken med observations- och dokumentationsarbete.

Den nya konstruktivismens pedagogik – Utvecklingspedagogik och Reggio
Emilia inspiration

Två av de mest välkända förespråkarna av den fenomenografiskt inspirerad utveck-
lingspedagogiken, Ingrid Pramling Samuelsson och Elisabeth Doverborg, skriver att
före 1980-talet var det förskolans arbetssätt som sattes i fokus och inte innehållet i
verksamheten.391 I det utvecklingspedagogiska perspektivet är det innehållets syfte
som avgör hur barnet ska lära sig just detta innehåll.392 ”Det är dags att sluta upp med
att polarisera mellan lärarstrukturerade och barncentrerade program, mellan inlärning
och utveckling, mellan lek och lärande”, skriver Pramling393 Utvecklingspedagogiken
behövs för att ”göra barn bättre skickade att lära sig, genom att utveckla barnens
förståelse av deras eget lärande”.394 Synen på barnet framträder i utvecklings-

                                                  
389 Ibid., s.18-19.
390 Popkewitz, 1998, s.13.
391 Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987, s.42. Pramling (1994) menar att utvecklingspedagogikens
målsättning delvis är att utveckla en kursplan som är byggd på forskningsresultat och vetenskapliga
undersökningar om barns tänkande och förståelse av olika fenomen i omvärlden (s.4). Utvecklingspedagogikens
främsta teoretiska inspiratörer från Sverige är Ference Marton och Roger Säljö. Se exempelvis Marton & Booth
(1997) för en aktuell beskrivning av det fenomenografiska perspektivet.
392 Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987, s.42.
393 Pramling, 1994, s.18.
394 Ibid., s.25.
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pedagogiken som den av ett barn med stor potential att utveckla sitt lärande och sin
förmåga till lärande, genom att den vuxne uppmuntrar barnet till att tänka om sitt eget
tänkande, dvs metakognitiva processer.395 Detta görs i huvudsak i ett arbete med tema.

Det utvecklingspedagogiska observationerna, oftast i form av barnintervjuer, syftar
att ta fram information som underlag för ett fortsatt arbete med barnens lärande.
Elisabeth Doverborg talar om att man därigenom vill få syn på ”glappet mellan
barnens kunskaper och lärarens mål”.396 En förskollärare som arbetar med
utvecklingspedagogiken beskriver barns inlärning i tre steg. Från diffusa idéer och
svävande helhetsbegrepp, via ett synande av de isärplockade delarna, till en helhet som
barnen kan förstå.397 Det som skall förstås är alltså det innehåll som läraren satt som
mål, och glappet finns mellan detta mål och de föreställningar som barnen ger uttryck
för i intervjuerna i förhållande till ett visst innehåll.

De vuxnas arbete är att ”få barnen att förändra sin uppfattning”, för att inlärning av
ett visst innehåll skall bli möjligt.398 Pedagogen får via intervjun kunskap om var
någonstans i en kunskapsmässig utvecklingshierarki barnet befinner sig i förhållande
till de innehållsmässiga eller färdighetsmässiga målsättningarna.399 Barnets kognitiva
kunskapsnivå kan därmed bestämmas. Dokumentationen används också för att ”med-
vetandegöra” barnen om de egna läroprocesserna – att se var de befinner sig i sitt
lärande – så att de kan ”lära sig själva att lära”.400 Grundläggande är att barnen måste
förstå varför det är viktigt att kunna något. Doverborg, Pramling och Qvarsell skriver:

Vill man /.../ att barn skall lära sig matematik måste barnet först utveckla en idé om
när och varför det kan vara bra att kunna räkna, utveckla antalsuppfattning, en syn
på att dela som stämmer överens med räknebokens syn etc.401

Den vuxne, menar Doverborg och Pramling, måste av denna anledning göra klart för
sig vad barnen behöver omfatta för föreställningar om exempelvis matematik för att
barnet ska kunna tillägna sig hennes/hans undervisning. ”Med andra ord vilka grunder
som är nödvändiga för att inlärning ska ske”.402 Med kunskap om vilka uppfattningar
och föreställningar som barnen redan har, kan läraren fundera över hur hon kan hjälpa
barnen att lära sig genom att göra dem uppmärksamma på och få dem att reflektera
över vissa aspekter av tillvaron – att nå ”vissa grundläggande färdigheter och insikter

                                                  
395 Ibid., s.24.
396 Doverborg, 1991, s.23.
397 Arpi, 1991,s. 22.
398 Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997.
399 Pramling (1994) konstaterar att det ofta finns tydliga hierarkiseringar enligt en logisk struktur där en
uppfattning med nödvändighet är mer avancerad än en annan. Kategorisystemen är dock olika beroende på
innehållet i fråga (s.35). Se även Marton & Booth, 1997.
400 Pramling, 1992.
401 Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987, s.33.
402 Ibid.
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som barn behöver utveckla”.403 Därmed menar Pramling, att barnen blir förberedda för
skolans pedagogik och krav.404 Interaktionen mellan pedagog och barn syftar därmed
mot på förhand givna resultatmålsättningar, i samstämmighet med den nya konstruk-
tivistiska och interaktionistiska pedagogiken.

Det så kallade Reggio Emilia inspirerade arbetssättet bottnar i etiska, pedagogiska och
politiskt ställningstaganden vid andra världskrigets slut, i den norditalienska staden
Reggio Emilia. Stadens kvinnor byggde själva den första förskolan för barn 0-6 år och
bad psykologen Loris Malaguzzi (1921-1994) att leda det pedagogiska arbetet där.
Genom att se barnet som kompetent och förmöget att på lika villkor med vuxna delta i
ett kultur och kunskapsskapande och som en demokratiskt jämlik individ, hoppades
man kunna bidra till en demokratisk och fredlig ny generation.405

I det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet med observation och dokumentation, är
avsikten att synliggöra barnens föreställningar, teorier, uttryck och strategier i lek och
arbete för att kunna fatta beslut om vilka förutsättningar och utmaningar barnen kan
ges i ett fortsatt utforskande. Projektarbetet har inga på förhand bestämda kunskaps-
mål. Begreppet pedagogisk dokumentation refererar till att den insamlade och synlig-
gjorda dokumentationen, dvs barns arbeten, dokumenterade lek, rörelse, konstruk-
tioner, teckningar, experimenterande och pedagogernas ljudupptagningar, videofilmer,
observationer och fotografier. I ett kollektivt reflekterande arbete ligger denna
dokumentation fortlöpande till grund för, och får konsekvenser för, hur man organise-
rar och planerar den pedagogiska praktiken. En dokumentation blir med andra ord
pedagogisk så snart man efter ett eget och/eller kollektivt (vuxna eller vuxna och barn
emellan) reflektionsarbete kring den gör val inför det fortsatta arbetet i barngruppen.
Fokus i ett sådant arbete, för både barn och vuxna, är lärandets process snarare än
målet/resultatet. Syftet är att utmana såväl barns föreställningar och uttryckssätt som
de vuxnas för givet tagna sätt att förstå sin omvärld. Alltför tydliga innehålls-

                                                  
403 Ibid., s.36.
404 Pramling, 1994, s.16.
405 Malaguzzi, 1998; Wallin, 1996.

Solveig om temaarbete under 1991:
Under den här tiden prövade vi och tänkte och förstod att vi skulle göra temaarbeten. Vi hade
också förstått att vi skulle skriva, men inte förstått vad vi skulle skriva. /.../ Men jag såg hela
aktiviteten som ett VI, en gruppaktivitet för oss, och kunde inte urskilja vad enskilda barn sa
eller tänkte. Jag tyckte att det här var ett första temaarbete där jag utgick från vad barn sa och
ville ha reda på. Ändå tycker jag idag att det var töntigt, för att jag inte lyssnade på enskilda
barn, utan tog bara ut kontentan av pladdret. Jag fattade inte heller att barnen hade en egen
kunskap och se den som det. Det var inte: Du säger det här och då kan jag utgå från det och få
dig att gå vidare, utan jag såg bara hela gruppen. Vi kallade inte det här för temaarbete, men
det var det första medvetna temaarbetet som jag faktiskt gjorde. Jag gjorde det intuitivt, på
barnens villkor, utan att på något sätt ha ord på det.
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målsättningar ses till och med som att de kan motverka andra pedagogiska syften,
såsom delaktighet, dialog, olikhet, tilltro, tillit, fantasi och kreativitet.406 Genom att
betona och fördjupa sig i olikheten, det oväntade och det som överskrider gängse sätt
och förståelsestrukturer, jämställs de vetenskapliga uttrycken med barnens egna teorier
och uttryck. Barnen uppmuntras att tänka själva och pröva egna sätt innan de
konfronteras med vetenskapliga synsätt och förhållningssätt. Istället för att se
kunskapsutvecklingen som en progressiv trappa där barnet går från diffusa, eller
primitiva föreställningar till mer komplexa och avancerade, ses kunskapsprocessen
som en social och kooperativ konstruktionsprocess barn emellan, och mellan barn och
vuxna, på förskolan. I denna process av medkonstruerande ses kunskapsprocessen mer
som ett trassligt garnnystan eller en spagettiröra.407 Även om man i Reggio Emilia
betecknar sin verksamhet som konstruktivistisk finns skrivningar som markerar en
skillnad mellan den nya konstruktivismen och kunskapssynen i Reggio Emilia.408

Begreppet konstruktionism har lånats in från den sociala konstruktionismen och dess
postmoderna teoretiska uppföljning inom framför allt samhällsvetenskaperna och den
nya psykologin.409 Trots detta mer radikala synsätt på kunskap skall tilläggas att
praktiken i Reggio Emilia ofta ses som mer målrationell än den traditionella svenska
förskolepedagogiken med utvecklingspsykologin som grund.410 Pedagogerna i Reggio
Emilia beslutar om ett ämne för ett projektarbete, med utgångspunkt från barnens
intresse av sin omvärld, som de sedan konsekvent planerar, dokumenterar och driver
tillsammans med barnen i en förhandlande process. Detta kan dock för en svensk
pedagog förstås som lika målrationellt som när man i förskolans arbete med
intressecentrum och temaarbete schemalagt en rad olika aktiviteter för barnen under en
termin. Målrationalitet tycks för en svensk pedagog vara motsatsen till barns fria lek
och fria skapande, varför vuxnas planering, organisation och konsekventa arbete med

                                                  
406 Se exempelvis de pedagogiska målsättningar och syften som finns i Barsotti, 1997.
407 Karin Wallin skriver i sin bok Reggio Emilia och de hundra språken (1996) att psykologen och forskaren
Alberto Munari på ett seminarium i Reggio Emilia 1990 kritiserade den kognitiva psykologin och dess
dualistiska synsätt. Han illustrerade ”kunskapens olika vägar inte som en trappa utan genom att rita upp ett
trassligt nystan av pilar åt olika håll. Alice [i underlandet] letade ständigt efter ett svar. Hon måste upptäcka
Underlandet på nytt och på nytt, definiera och omdefiniera det med all den osäkerhet som finns inbyggd i allt.
Vetandets vägar virvlar som pilar åt olika håll. Hon måste ständigt, liksom både vetenskapsmän och konstnärer,
våga överge sina gamla teorier, kullkasta sin värld och hitta nya svar” ( s.125.)
408 Lenz Taguchi, 1997. Framskrivningen av konstruktionism i detta sammanhang gjordes i första hand med
inspiration främst från psykologerna Kenneth och Mary Gergen samt biologen Humberto Maturanas skrivningar
i (ed.) Steier (1991). Begreppen konstruktivism och konstruktionism i relation till förskolans lärande har
studerats närmare av Appelqvist & Lundin Eddesten, 2000. I Dahlberg, Moss & Pence (1999) ges även en
kortfattad beskrivning av skillnaderna mellan en konstruktivistisk och en konstruktionistisk kunskapssyn.
Skillnaderna mellan konstruktivism och konstruktionism blir allra tydligast i förhållande till epistemologiska
frågor, dvs frågor om vad kunskap och sanning är, samt ontologiska frågor dvs frågor om varat. Men även i
praktiken visar sig skillnaderna på flera olika sätt, vilket Appelqvist & Lundin Eddesten (2000) visat. På ett
ytligare plan flyter det som kallas konstruktivism och konstruktionism samman på en mängd olika punkter. Se
exempelvis Phillips, 1995; von Glasersfeldt, 1991.
409 Berger & Luckman, 1966; Durrheim, 1997; Gergen & Gergen, 1991; Maturana, 1991.
410 Exempel på detta ges i avhandlingens sjätte kapitel, första läsningen.
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dokumentationen generellt upplevs som ett mycket rationellt arbete.411 Lennart Nilsson
skriver om arbetet med barns lärande i projektarbetet efter en intervju med atelieristan
Stefano Sturloni på följande sätt: 412

Temaarbetet i Reggio Emilia utgår från att det viktigaste i barns upptäckande är
processen; det som händer från det att de börjar fundera över något och ställa
frågor, till det att de kommer fram till ett svar. Om vi ger svaren direkt bromsar vi
deras utveckling, säger Stefano Sturloni. Och vi vill inte ha dem som skuggor av
vuxna, tillägger han. De svar barnen kommer fram till är ju alltid rätt – för barnen.
/.../ Barn har en annan bild av verkligheten än vuxna. Därför säger vi aldrig san-
ningen till dem. Då undrar de om deras bild är ful. Då förvirrar vi dem, säger
Stefano. För att barn ska upptäcka saker måste lusten, viljan och nyfikenheten
finnas där. /.../ Vi kan aldrig komma i in i deras tänkande och flyttar vi in dem i
vårt tänkande förlorar vi deras! Däremot kan vi viska till dem och ge små råd. Och
så kan vi lära dem teknik – men inte innehåll.413

Det handlar med andra ord om att ge barnen förutsättningarna för att de skall kunna
utveckla, vidga och fördjupa sina ”alternativa” teorier, som i våra ögon till en början
kan verka konstiga eller till och med felaktiga. Exempelvis att pröva att mäta ett bord
med kroppsdelar och skor.414 Denna alternativa teori kan sedan användas till att ställas
i relation till vuxenvärldens vetenskapligt underbyggda teorier.415 Observationer samt
tolkad och utställd dokumentation syftar även till att för omvärlden synliggöra barns
frågeställningar och föreställningar om världen och vad barn kan, som en direkt
kontrast till den tidigare användningen av observation som syftade till identifiering av
barns brister.

                                                  
411 Att ”följa barns läroprocesser” tycks för svenska pedagoger ofta innebära att om barnen i studiet av de gula
prästkragarna plötsligt intresserar sig mer för vattnet i pölarna på vägen dit, så är det detta spår man nu vill följa.
Resultatet blir inte sällan en mängd dokumentationer av vad barn för tillfället är intresserade av, utan den
utmanande fördjupningen i detaljer som ett projektarbete kan innebära för läroprocessen.
412 Varje förskola i Reggio Emilia har en anställd atelierista, som har någon form av konstnärlig utbildning och
som ansvarar för att driva och handleda förskolans projektarbeten. Se Vecchi, 1998.
413 Nilsson, 1991, s.24-25.
414 Reggio Children, 1997.
415 Lenz Taguchi, 1997. Appelqvist & Lundin Eddesten 2000.

Solveig säger om snigelprojektet som pågick under 1993-1994:
Kanske man måste böja lite på knäna för att se de här sniglarna som barn ser dem? Då ser man
också hur barn ser, och då börjar man tänka som barn tänker och då börjar man ställa frågor
som barn har tänkt svar på. Vi tittade mycket på dokumentationen hela tiden. Vi tittade på
teckningarna och hur de utvecklade sina teckningar. Vi tittade på former, färger och slemmet
och antennerna och vi hade sniglar ute och inne, och vi vattnade och vattnade inte, och de dog
och de väntade nya sniglar. Vi skrev, dokumenterade och satte upp. Vi fick en kunskap om barn
och sniglar. Julia (5 år) är så klok för hon sa nu tar vi på oss spiralögonen eller gräsögonen. Hon
hjälpte mig att se det enskilda barnet och se vad poetisk just du är.
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I en modernistisk läsning innebär de ovan beskrivna båda konstruktivistiskt influerade
arbetssätten – utvecklingspedagogiken samt den Reggio Emilia inspirerade praktiken –
mycket tydliga emancipatoriska strävanden. De vill båda befria såväl barnet som
pedagogen från en utvecklingspsykologisk syn på barnet. Genom att fokusera
innehållet för lärandet och de metakognitiva processerna, innebär utvecklingspedago-
giken en skillnad i förhållande till förskoletraditionens diffusa lärandebegrepp med
dess passiva inväntande av barnets naturliga mognadsprocess. Observationsarbetet blir
dock, i likhet med en tidigare användning av verktyget, i första hand ett synliggörande
som liknar en diagnostisering, men inte i förhållande till utvecklings- eller psyko-
dynamisk teori, utan i relation till kognitiv teori och kunskapsmål. Det är detta som
skall befria pedagogen och därmed barnet. I det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet
är det också tydligt hur pedagogen via självreflekterande processer skall befrias från
föreställningarna om ”barnet som natur” och istället föreställa sig ”barnet som med-
konstruktör av kultur och kunskap”.416 Syftet med det pedagogiska dokumen-
tationsarbetet är dock att försöka använda en mängd olika (multipla) teorier för att
förstå vad barnen gör och för att kunna utmana inte bara barnen utan även sina egna,
och kanske till och med de vetenskapliga föreställningarna, om det innehåll barnen
arbetar med, men även föreställningar om barns utveckling och lärande.417

I en maktläsning av de båda praktikernas användning av observation och dokumen-
tation finns många gemensamma beröringspunkter. Den underliggande föreställningen
om att barnet konstruerar sin egen kunskap som ”fria”, ”jämlika”, ”själv-motiverade”
och ”självuppfyllande” subjekt, delas på det diskursiva planet. Det låter, med andra
ord, som om man talar om samma barn oavsett vilken konstruktivistisk inriktning man
inspirerats av eller arbetar med utgångspunkt från. Diskursen har, som Hultqvist
poängterar, skiftat från idéer om universella utvecklingslagar till en allt högre grad av
specifika färdigheter hos alltmer ansvarsfulla barn i lokala kontexter.418 I relation till
Foucaults maktteori är det uppenbart hur makt produceras via dessa olika diskurser,
vare sig det handlar om att lära barn lära (som i utvecklingspedagogiken) eller att följa
barns läroprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation (som i Reggio Emilia-
diskursen). Diskursen som konstruerats och ständigt konstrueras kring dessa
observations- och dokumentationspraktiker, kommer ofrånkomligen att producera
makt i förhållande till både barn, pedagoger, föräldrar och andra. På det diskursiva
planet utgör idag föreställningen om ”det rika och kompetenta barnet” och ”barnet som
medkonstruktör av kultur och kunskap” diskursiv regim inte bara i de Reggio Emilia
inspirerade förskolorna, utan även i den pedagogiska diskursen i stort. Dessa föreställ-
ningar kan fungera på ett modernistiskt emancipatoriskt sätt som nya sanningar och/
eller som ny frälsning. Samtidigt har dessa sedan början på 90-talet och fortfarande i

                                                  
416 Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994.
417 Lenz Taguchi, 1997.
418 Hultqvist, 1997.
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dag fungerat som ”motdiskurser”. Även föreställningen i anknytning till den Reggio
Emilia inspirerade praktiken om att det inte finns någon sann föreställning om barnet,
utan att den, liksom praktikens utformning och organisation, hela tiden är måste vara
stadd i förändring, riskerar också den att småningom bli dominerande diskurs.419

I förhållande till tidigare praktiker kring observation och dokumentation kan man idag
se en förskjutning av självregleringen, från en idé om anpassning, disciplinering och
normalitet, till en föreställning om att man är fri att utveckla sig själv, fri att kontrolle-
ra sitt eget handlande/lärande. Pedagogens roll blir den av experten som hjälper barnet
att forma sig sin egen subjektivitet och sitt eget lärande. Kontrollen sker inte längre i
en disciplinerande anpassning till en utifrån kommande blick, det vill säga veten-
skapens idé om det normala, utan kontrollen är istället ett resultat av en introspektion
och en föreställning om att man anpassar sig till ”sig själv” och försöker förstå vem
man ”är”. Det handlar om att hitta sitt eget sätt att lära och tänka – ett självförverk-
ligande. Med andra ord har föreställningen om frihet som normalitet bytts ut mot en
idé om frihet som individens självförverkligande och ett lokalt självbestämmande.420

Observations- och dokumentationsarbete för att bli en intellektuellt
arbetande kvinna och förskollärare

Trots att utvecklingspedagogiken nästan uteslutande fokuserar barns lärande, så har
Ann-Charlotte Mårdsjö gjort en studie om de vuxnas lärande när de arbetar med
utvecklingspedagogik. Detta lärande handlar i första hand om att även pedagogen får
en ny syn på kända fenomen via de olika synsätt som kommer fram hos barnen i barn-
intervjuerna. Men pedagogerna börjar också reflektera över sig själva och hur de
bemöter barn, i samband med att de exempelvis ser sig själva på videofilm. Pedago-
gerna upplever sig själva som mer medvetna och kompetenta efter ett arbete i enlighet
med utvecklingspedagogiken, skriver Mårdsjö.421 Mårdsjö menar att pedagogernas
reflektionsarbete är helt centralt för att pedagogerna skall utveckla sin kompetens. ”Att
reflektera och analysera över sin egen roll som pedagog är en nödvändighet för att

                                                  
419 Dahlberg, 1995; Lenz Taguchi, 1999, 2001.
420 Jämför Rose, 1999.
421 Mårdsjö, 1998, s.17.

Solveig berättar om hur hon ser på ”ordets makt” och barnen:
Sedan det här med ordets makt som de har upptäckt. Om de gör en teckning så säger de till mig
vad det skall stå under teckningen och vi skriver ut det på datorn på en gång och jag läser för
dem. Är det så här det skall stå? Nej, säger de ibland och vi skriver om. Vi sätter upp det och
andra kan läsa. De har kommit på något och andra kan ta del av det. Vad barnen har lärt sig är
att de är viktiga och vad de gör är viktigt – för dem och för oss och för andra människor. De
påminner om att vi skall gå och skriva.
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utvecklas som pedagog”, skriver Mårdsjö.422 Ett utvecklingsarbete med utgångspunkt
från en fenomenografisk och utvecklingspedagogisk ansats kan i en modernistisk läs-
ning förstås som ett emanciperande förändrings- och utvecklingsarbete.

I det Reggio Emilia inspirerade projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld” i
Hammarby utanför Stockholm, var målsättningen att försöka arbeta med observations-
och dokumentationsarbete på ett sätt som i likhet med det i Reggio Emilia bygger på
föränderlighet och utmaning av det till synes givna i förhållande till både lärande,
barnsyn och förhållningssätt som pedagog.423 Detta arbete innebar försök att på de sju
projektförskolorna bygga in observations- och dokumentationsarbetet i det vardagliga
arbetet i form av projekt, mini-projekt eller enstaka observationsserier av barns ut-
forskande. Genom att en gång i månaden på ett heldagsnätverk träffas och titta på
observationer och/eller mer sammanställd dokumentation, avsågs att dels ”se barnet på
nytt i varje observation”; få underlag till beslut om fortsatt utmanande av barnens
lärande i projekten; samt att identifiera pedagogernas förhållningssätt, synsätt och
föreställningar kring barn och lärande.424 Utgångspunkten är att dokumentationsarbetet
fortlöpande kan ge pedagogerna information om var de ”står i” just nu, för att kunna
överskrida detta och göra något nytt och utmanande för både barn och vuxna.425 De
första två, tre åren i projektet innebar i första hand ett arbete med att få syn på en
mängd olika nya förståelser av barnet och vad barn kan och gör, som inte refererade
tillbaka till ett traditionellt utvecklingspsykologiskt, psykodynamiskt eller socialpsyko-
logiskt synsätt.426 Småningom öppnade sig också möjligheten att gå in i reflektioner
som gällde den egna yrkesrollen.427

                                                  
422 Ibid., s.24.
423 I Reggio Emilias kommunala förskolor har man byggt in en kontinuerlig fortbildning och ett kompetens-
höjande arbete i en verksamhet med ofta ung och ofta lågutbildad personal. En hel organisation har skapats runt
detta fortbildande arbete med observationer och dokumentation som grund. Nyckelpersoner i detta arbete är
akademiskt utbildade handledare, så kallade ”pedagogistor”, samt en konstnärligt utbildad person med ansvar för
ateljén och projektarbeten – ”atelierista” – på varje förskola. Se Filippini, 1998 och Vecchi, 1998.
Se beskrivningar i Wallin, 1996.
424 Lenz Taguchi & Åsén, 2001; Lenz Taguchi, 1999; Dahlberg, Moss & Pence, 1999.
425 Lenz Taguchi, 1997, s.12.
426 Dahlberg, Göhtson, Barsotti, Furness, 2001.
427 Ibid. samt Lenz Taguchi, 1999.

Solveig berättar om Snigeltemat som pågick under ett år –94-95:
Under snigeltemat jobbade vi mycket med bandspelare. Vi gjorde trespaltsdokumentationer. Vi
videofilmade lite. Vi var övernitiska. Men man måste få vara det för att förstå vad som är
viktigt att dokumentera. Vi antecknade också mycket. Vi var nästan tjatiga på barnen att de
skulle gå tillbaka och titta för att följa upp sina hypoteser. Vår utställning var nog rätt rörig. Den
var mest för vuxna, men barnen kunde se teckningarna och de stod ofta där och tittade. Under
snigeltemat hade vi mycket tid till att diskutera detaljer i snigeltemat, på avdelningsmöten och
på kvällar. Vi försöker ofta att klara av information på gården eller någon annanstans så att
tiden kunde gå till temat. Vi behövde diskutera temat mycket för att få uppslag hur vi skulle gå
vidare.
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Den här typen av reflekterande processer kan förstås som mycket emanciperande i
förhållande till en förändrad pedagogroll, en kompetenshöjning och en förstärkt pro-
fessionalitet, vilket ett flertal pedagoger i projektet i Hammarby även vittnat om.428 I
ett maktperspektiv finns alltid en risk för att det Reggio Emilia inspirerade arbetet
skall hamna i nya normativa praktiker och synsätt. Texter som beskriver Reggio
Emilias arbete kan läsas på ett sätt som innebär ett kopierande och övertagande av
metoder eller till och med hela gången i enskilda projektarbeten. Dessa texter kan
också läsas in i en befintlig verksamhet så att den så kallade Reggio Emilia inspi-
rationen används som en legitimering av något som man alltid redan gjort.429 Det är
inte svårt att se parallellen mellan arbetet i Reggio Emilia och bilden av den nya
konstruktivistiska delaktiga läraren, den pedagogiska forskningen och skolpolitiken,
vars mål är att vara ”nyttig” för samhället men samtidigt, i neoliberalistisk anda,
fungera frigörande för såväl lärare, barn som föräldrar och lokala samhällen.430

I ett feministiskt perspektiv menar jag att särskilt arbetet med ett pedagogiskt
dokumentationsarbete skulle kunna förstås som frigörande för kvinnor, eftersom det i
detta arbete finns en förväntan om att pedagogen själv skall befinna sig i en läro-
process där hon skapar ny kunskap om sin praktik och om barn. Med andra ord kan
hon i ett sådant arbete förstå sig som ett kunskapsskapande subjekt, snarare än som
någon som endast iscensätter ett pedagogiskt program och/eller överför kunskap eller
leder barn fram till på förhand satta kunskapsmål. I ett genusperspektiv kan kanske ett
sådant arbete stärka professionaliteten på ett sådant sätt att förskolläraryrket också blir
mer attraktivt för män. Samtidigt kan alla dessa närgångna observationer och
dokumentationer av barns och vuxnas läroprocesser i lek och arbete förstås som den
yttersta formen för kontroll, hur väl menade de än är. Aldrig tidigare har det väl varit
möjligt att dokumentera barns och vuxnas tankestrukturer och föreställningar i sådan
detalj, med syfte att följa och/eller förändra dem. Frågan är givetvis var gränsen
mellan reglering och frigörande förändring samt mellan makt, kontroll och frihet går?

Sammanfattningsvis har jag i det jag kallat en modernistisk läsning velat beskriva
hur vi alla, från förskolans pionjärer till det Reggio Emilia inspirerade arbetet med
pedagogisk dokumentation, är delaktiga i ett mänskligt och samhällsomspännande
projekt av förbättring och/eller förändring. Driven av viljan att veta mer om fenomenet
människan, förkroppsligar vi alla en föreställning om att kunskap och frigörelse hänger
samman. Nikolas Rose (1999) är den forskare som tydligast skriver fram hur denna
föreställning om frihet och förändring producerar makt i vårt tänkande och handlande.
Som Thomas Popkewitz och Lynn Fendler har visat, kan man säga att det skett ett
skifte från en produktion av makt och styrning som disciplin (i det statligt centra-
liserade samhället), till kontroll som produceras av det individuella subjektet och

                                                  
428 Dahlberg, Göhtson, Barsotti, Furness, 2001.
429 Lenz Taguchi & Åsén, 2001.
430 Popkewitz, 1997.
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utövas som självdisciplinära processer baserade på föreställningar om ”självförverk-
ligande” och ”frigörandet av det individuella subjektet”.431 Med utgångspunkt från
detta är alltså ingen emancipation/frigörelse via ett observerande och dokumenterande
arbete i modernistisk mening möjlig. Istället innebär denna läsning att förskolläraren
även som ett kunskapsskapande subjekt i ett arbete med pedagogisk dokumentation
endast iscensätter de förväntningar som de dominerande diskurserna om konstruktivis-
tiskt lärande i dag ställer på denna interaktiva, självreglerade och själv-reflekterande
lärare. Det är ett rådbråkande med och ett utmanande av denna maktläsning som
avhandlingens resterande kapitel handlar om.

                                                  
431 Fendler, 1998; Popkewitz 1997; Rose, 1996, 1999.



118



119

4

feministisk poststrukturell subjektivitetsteori och en

omformulerad frågeställning
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INLEDNING

As there is no power without resistance, there is no resistance without
freedom. It is the style of such freedom that must be questioned, not its

existence. And such questioning continues to concern the sort of politics
that adhers to a freedom that operates as a form of resistance

 (Thomas Dumm)432

De teoretiska och nutidshistoriska läsningarna i föregående kapitel visar att jag behöv-
de gå vidare teoretiskt och praktiskt i förhållande till en omformulerad fråge-
ställning.433 Min ursprungliga frågeställning låste fast mig i modernistiska förståelser
av makt, motstånd och frigörelse. Samtidigt ville jag inte hamna i ett poststrukturellt
perspektiv som gjorde att jag tvingades till andra sidan dikotomin modernism –
postmodernism. Den poststrukturella diskurs som tar ”subjektets död” bokstavligt,
reducerar (subjektet) förskollärarna, barnen och mig själv som forskare till ”hjälplösa”
marionetter, genomkorsade av en mängd diskurser och oförmögna till någon form av
’agentiskt’ handlande. Efter min läsning av Jacques Derrida var det omöjligt för mig
att stanna vid en sådan förståelse.434 Samtidigt ville jag utmana den modernistiska
förståelsen av ett agentiskt subjekt. Men allra mest ville jag utmana det dominerande
sättet är att tänka i termer av klassiskt modernistiska dikotomier, såsom vuxen – barn;
forskare – deltagare; man – kvinna; rationalitet – irrationalitet osv, och i positionella
makttermer av över- och underordning. För att kunna göra detta tror jag att man först
behöver synliggöra dikotomierna och göra lappkasten mellan de båda ytterligheterna.
Problemet är dock att man lätt fastnar i ett antingen eller. Man går från det ena till att
förstå saken på det andra sättet. Många genealogier inspirerade av Michel Foucault
läses lätt in i ett dikotomt antingen eller tänkande. Även om sådana studier fungerat
mycket utmanande och produktivt för mitt projekt, så upplever jag inte sällan att dessa
studier blir lika deterministiska som de modernistiska. De hittar inte en språklig form
som överskrider en förklarande och deterministisk innebörd.435 I mitt arbete till-
sammans med pedagoger som använder pedagogisk dokumentation upplevde jag dock
att många pedagoger redan vågade tänka och tala alltmer i termer av både och. De såg
att det de gör i ”godhetens” eller ”rättvisans” namn kanske inte alltid upplevs som
särskilt gott och rättvist av barnen på förskolan. De förstod att varje val de gjorde
                                                  
432 Citatet hämtat från Dumm, 1996, s.108.
433 Detta kapitel utgår från ett arbete med ett kurspaper som småningom även utformades till en artikel. Lenz
Taguchi, 2000a.
434 Se kapitel 2.
435 Särskilt produktiva har Kenneth Hultqvists, Thomas Popkewitz och Nikolas Roses kritiska genealogier över
utbildning och social verksamhet i västvärlden under 1900-talet varit.
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innebar ett ställningstagande och skulle kunna göras på många andra sätt, med helt
andra ’svar’ från barnen. De visste att den praktik de iscensätter alltid kan komma att
bli en normerande praktik, som producerar ett visst sorts barn och en viss sorts
pedagog. De visste att det handlar om att kunna öppna sig för osäkerheten, omformule-
ringarna och omorganiseringarna, men samtidigt kunna fatta till synes ”svart-vita”
beslut för att verksamheten skall kunna fungera. De visste också att det beslut de fattat
inte är det enda möjliga, utan framförhandlat som ”gott nog” i ett visst sammanhang,
och att det kan komma att behöva omprövas och omförhandlas i förhållande till sin
etiska och demokratiska försvarbarhet. Det var med utgångspunkt från allt detta som
jag behövde gå vidare teoretiskt för att kunna omformulera frågeställningen. Jag ville
formulera den så att den inte uteslöt den poststrukturella förståelsen av hur diskurser
producerar makt och konstituerar subjekten som objekt för kunskap, men så att den
samtidigt inneslöt en möjlig teori om hur dessa diskurser formuleras och omformuleras
av något som kan förstås som ett ’agentiskt’ handlande och tänkande subjekt.
Frågeställningen inför mitt fortsatta arbete frågar efter möjligheten av att ett
pedagogiskt dokumentationsarbete kan ses som en praktik av ett oupphörligt och
kontinuerligt ’motstånd’ mot för givet tagna, normerande föreställningar, förståelser,
innebörder och praktiker.

Detta kapitel skall berätta om hur jag teoretiskt förstår min omformulerade
frågeställning. Kapitlet fungerar därmed som ett slags teoretiska utgångspunkter för
den studie och de analyser som planerades och genomfördes och som behandlar möj-
ligheterna och begränsningarna i en feministiskt poststrukturellt informerad forsk-
ningspraktik. Jag diskuterar även den omformulerade frågeställningen, för att visa på
den teoretiska möjligheten av en praktik där ett arbete med pedagogisk dokumentation
kan vara en praktik av ett oupphörligt och kontinuerligt ’motstånd’. På detta sätt följer
jag upp den teoretiska undersökningen från kapitel två, som även den prövade den
ursprungliga frågeställningen från olika teoretiska diskurser. Jag vill dock tydligt
poängtera att min läroprocess inte såg ut så att jag först skrev fram teorin kring den här
frågeställningen, för att sedan planera och genomföra min studie. I så fall skulle min
och pedagogernas processer, som beskrivs i kapitel sex, gestaltat sig på helt andra sätt
än vad som nu framgår. Den forskningspraktik och de kooperativa läroprocesser som
jag och förskollärarna var med om under de tre åren på Skorpan var inte planerade på
förhand, utan uppstod i det kooperativa tänkandet, görandet och skrivandet. Det
handlade om processer som Derrida betecknar som ”en arrivant”, dvs ”ankomsten av
det oväntade – det som är omöjligt att veta innan det händer”.436 I tänkandet, görandet
och skrivandet gjordes ständigt nya upptäckter. Vi blev uppmärksamma på oväntade
kunskaper om barnen och om oss själva. Oväntade svårigheter och möjligheter
framträdde, som gjorde vägen för våra individuella och kooperativa läroprocesser

                                                  
436 Derrida, 2000, föreläsning i Uppsala den 29/5; Capoto, 1997, s.156 ff.
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oförutsägbar. Allt detta skedde i arbetet av att fortlöpande försöka fatta beslut om vart
vi var på väg, vad vi ville göra och vad vi kunde. Det var i själva detta formulerande
av praktiken/teorin, insikterna och de nödvändiga besluten för våra respektive
verksamheter som ovissheten och det oväntade anlände – som ett meddelande från en
okänd eller överranskande avsändare eller som en referens till ett annat och oväntat
tecken.

FRÅGAN OM MÖJLIGHETEN ATT VARA FRI

Nikolas Rose (1999) undersökningar av frihetsdiskursen visar hur denna diskurs är
grundläggande för vårt sätt att förstå oss själva som ansvariga för våra egna livsval,
samtidigt som vi exempelvis betalar våra skatter i egenskap av ansvarsfulla
samhällsmedlemmar, helt i enlighet med Kants idé om upplysning.437 Vi betraktar oss
själva som individuella, fria subjekt samtidigt som vi är ansvarsfulla medlemmar i ett
samhälle.438 Rose menar att det handlar om en styrningsrationaliet som får oss att styra
oss själva på detta sätt i förhållande till en idé om det humanistiska
subjektets/individens frihet. Denna styrningsrationalitet, som Foucault kallade
governmentality, gör oss i en läsning till självreglerande ”marionetter” i förhållande
till dominerande föreställningar och praktiker.439 I ett allt mer vetenskapliggjort
samhälle får vi hjälp av en växande stab av experter, som skall hjälpa oss med vår
självreglering. Under den tid då tilliten till staten fortfarande var förhållandevis stark
möjliggjordes, menar Rose, en styrning ”på armlängds avstånd” via experter från
statens sida.440 I takt med att statens legitimitet försvagats har den neo-liberalistiska
diskursen förstärkts. Alltmer ansvar har förflyttats ”nedåt” i samhällsstrukturerna. Det
är detta vi brukar kalla decentralisering och ett decentrerat samhälle under den senare
delen av 1900-talet. Individen framhävs nu mer än någonsin och det individuella
subjektet uppmanas att anlita experter för att finna sin subjektivitet och upprätthålla sin
frihet. Eller som Rose skriver: "[E]ach individual binds themselves to expert advice as
a matter of their own freedom”.441 I relation till sin genealogi över frihetens diskurs
frågar sig Rose huruvida någon form av frihet utanför denna diskursivt inskrivna frihet
överhuvudtaget är möjlig.442

I de läsningar av Foucaults, Derridas och feministiska poststrukturalistiska texter
som jag nedan vill göra hoppas jag kunna visa på vilket sätt man skulle kunna förstå
makt, utan att subjektet helt och hållet reduceras till objekt för andras och sitt eget sub-

                                                  
437 Se kapitel 2.
438 Barry, Osborn & Rose, 1996; Rose, 1996; Rose, 1999.
439 Begreppet ”governmentality” beskrivs mer ingående i kapitel 2.
440 Rose, 1996, s.40.
441 Rose, 1996, s.58.
442 Rose, 1996a, s.20.



123

jektivitets- och frihetsskapande. Jag vill även skriva fram en förskjuten förståelse av
’frigörelse’, ’frihet’, och ’agentskap’, som inte förnekar subjektets diskursiva konsti-
tuerande i förhållande till såväl frihetsdiskursen som till andra dominerande diskurser.

FÖRSKJUTNINGAR AV BEGREPPEN MAKT OCH
”GOVERNMENTALITY”

Med utgångspunkt från kvinnors position av den Andre, den underställda, icke
normerande hälften i upplysningsdikotomin manligt – kvinnligt, är det kanske inte så
konstigt att just feminister intresserat sig mest för hur en människa blir/gör sig själv till
subjektet ”kvinna” respektive ”man”. Poststrukturella feminister443 arbetar med att ta i
bruk Foucaults och Derridas dekonstruktiva processer för att synliggöra de
dominerande diskurser som konstituerar kvinnlighet, manlighet och de maktstrukturer
som dessa är inplacerade i.444 Foucaults diskursiva dekonstruktioner kan hjälpa oss att
synliggöra hur det enskilda subjektet skrivs och skriver in sig själv i de dominerande
meningsbärande diskurserna genom studier av hur vi praktiserar dem. Derridas
dekonstruktiva projekt inspirerar oss till att läsa av betydelserna i de enskilda tecknen,
hur de refererar till varandra och producerar betydelser som aldrig kan fixeras eller
vara ursprungliga.445 Både våra praktiker och de tecken (kläder, mat, bostad,
fritidsintressen, vokabulär etc) vi använder och hänvisar till, konstituterar oss och vår
förståelse av oss själva och producerar därmed vår subjektivitet. Det enskilda subjektet
och hur detta subjekt konstitueras och rekonstitueras har en framträdande plats i en
feministiskt poststrukturell diskurs. Om man, vilket inte är ovanligt i många Foucault-
inspirerade analyser, utesluter de processer varvid det enskilda subjektet gör sig själv
till ett subjekt, resulterar detta ofta i en förståelse där makten språkligt uttycks som
producerad i en riktning uppifrån och ned.446 Vetenskapernas maktproducerande roll
framhävs helt riktigt, men på vilket sätt och hur subjektet är delaktigt i detta
producerande tydliggörs inte. Problemet med att samtidigt utgå från en teori som
handlar om hur subjektet skapar sig självt, utan att specifikt intressera sig för hur detta
går till, är att den här typen av nutidshistoriska skrivningar och genealogier riskerar att
läsas in i en modernistisk förståelse av makt som något som ägs, är repressiv och
kommer uppifrån.
                                                  
443 Se exempelvis: Butler, 1990, 1993, 1997; Davies, 1989,1995, 2000; Grosz, 1995; Lather, 1991,1997;
Rhedding Jones, 1995, 1996; Spivak, 1995. Feministisk forskning allmänt sett har i hög grad använt sig av just
strukturalistisk teori och metod, för att göra könade strukturer synliga. Rhedding-Jones (1995) skriver dock, med
referens till filosofen Elisabeth Grosz, att fallocentriska diskurser opererar på ett mer förtryckande sätt än den
patriarkala strukturen. Man måste överskrida strukturalistisk teori och metodologi för att angripa fallocentrismen
(s.485-486).
444 Se kapitel 2 kring Jane Flax analys av Kants upplysningstext. Se även kapitel 6 den första läsningen för
denna typ av analys.
445 Rhedding-Jones, 1996a, s.24.
446 Hultqvist, 1995; Rose 1996.
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Foucaults text i Övervakning och straff (1974/1993), är ett exempel på en text som
ofta läses in i en modernistisk förståelse av makt. Här skriver han de mycket ofta
citerade orden ”Själen är på en gång verkan av och redskapet för en politisk anatomi;
själen är kroppens fängelse”.447 Inom den språkliga stängning (clôture)448 som vi
befinner oss, menar jag att det inte är konstigt att vi läser fram en bild av ett subjekt
utan agentskap – ”agency”. Vår själ blir redskap för någon annans politik eller
rationalitet – någon som är överordnad oss och med makt att förtrycka oss. Eller med
andra ord; inom ramen för det dominerande dikotoma tänkandet i över- och under-
ordning, tänker vi oss i första hand ett subjekt som är underordnat och utsatt för en ägd
och repressiv makt. Bilden av fången som är ”ständigt medveten om att man kan se
honom” uttrycks inom en språklig stängning på ett sådant sätt att makten förefaller
ägd, trots att det rör sig om en kollektivt producerad makt-kunskaps bindning. 449, Ett
odefinierbart ”man” med stor kunskap utövar makt över någon annan och har
uppfunnit en ”maskin” som gör att fången/subjektet övervakar sig själv i enlighet med
denna kunskap.

Denna ”panoptism”, som jag förstår som den centrala metaforen för makten i
Övervakning och straff, kan dock även läsas på ett annat sätt.450 När Foucault
kommenterar denna metafor och skriver:”[F]ångarna är inneslutna i en maktsituation
som de själva uppbär”, kan detta läsas med en betydelseförskjutning från skrivningens
tidigare odefinierbara ”man” till ett subjekt som konstituerar/skapar sig själv. I en
sådan betydelseförskjutning kan vi tänka att exempelvis en förskollärare ”uppbär”
vissa föreställningar om vad ett barn ”behöver”, och att hon/han som en konsekvens av
detta dagligen handlar på ett visst sätt. I en sådan ”maktsituation som hon själv
uppbär”, är hon lika delaktig i producerandet av makt som den upphovsman som ligger
bakom den dominerande föreställningen om barns utveckling. Resultatet är att
förskolläraren via sina föreställningar själva producerar makt på ett sådant sätt att
barnet ”blir” ett barn i enlighet med utvecklingpsykologisk teori. Hon/han gör sig själv
till den pedagog som materialiserar den utvecklingspykologiska teorin i ett praktiskt
handlande – en diskursiv praktik.451 En praktik kan inte bli en diskursiv praktik om vi
inte som enskilda subjekt gång på gång envisas med att utföra den.

 Foucaults begrepp ”governmentality” avser just att visa hur subjektet själv är
delaktigt i ett maktproducerande. Eftersom makten, enligt Foucault finns överallt är
den odefinierad.452 I många Foucaultstudier innebär dock den språkliga formuleringen
att makten ändå förefaller komma uppifrån eller utifrån och vara ägd av någon annan
än subjektet. Kenneth Hultqvist lägger i sin definition av begreppet tonvikten vid att
                                                  
447 Foucault, 1993, s.40.
448 Se kapitel 2 om Derridas begrepp clôture.
449 Foucault, 1993, s.235.
450 Se kapitel 2 om Panopticon.
451 I  Övervakning och straff (1993) beskriver Foucault straff och fängelser som diskursiva praktiker.
452 Se kapitel 2 om Foucaults maktbegrepp.
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det handlar om en styrningsrationalitet där ”styrningen grundas på en kunskap om det
[exempelvis de individer eller grupper av individer] som är maktens föremål”453 Ett
stadigt ökat kunskapsskapande om individerna skulle ”fungera som ett medel för
objektivering och underkuvande”, skriver Foucault själv i den svenska översätt-
ningen.454 Sådana språkliga uttryck får lätt läsaren att förbise att Foucaults maktbe-
grepp innebär att subjektet även gör sig själv till objekt och därmed själv iscensätter
sitt eget ”underkuvande”. Hultqvist skriver att ”governmentality” avser en styrning
genom en mentalitet.455 Men vems mentalitet? Den som styr eller den som styrs, eller
båda? Skola och utbildning blir säten för politiska rationaliteter som gör barn och unga
till ”subjekt eller undersåtar för makt och kunskap”, skriver Hultqvist vidare.456 Han
liknar ”governmentality” som styrningsrationalitet vid ett träds stam och rotsystem,
som utgör en bakomliggande förhandsinställning till det som skall styras eller
påverkas.457 Denna metafor är konstruerad inom en logocentrisk holistisk diskurs, där
innebörderna i de dominerande diskurserna (rötterna och stammen dvs förhandsinställ-
ningarna) kan uppfattas som fixerade eller rent av ursprungliga. Vetenskaperna som
trädets grenarkan då (miss)förstås som representationer av detta ursprungliga.458 När
Nikolas Rose refererar till en styrningsrationalitet med det personliga pronomenet
”they”/de, både personifieras och läggs den språkliga betoningen på ett sådant sätt att
man kan förstå denna mentalitet som uttänkt och ägd av någon/dem som styr.459 De
som styr är naturligtvis inte bara folkvalda och självvalda politiker, utan framför allt de
som producerar kunskap inom en vetenskaplig diskurs, eller formulerar diskurs i
media. Dessa drivs i sin tur av den dominerande upplysningsdiskursen som Nietzsche
identifierade som – viljan att veta – ”régime du savoir”.460 Men en dominerande
diskurs kan inte vara dominerande om den inte ständigt reproduceras och iscensätts av
enskilda subjekt. Foucault klargör i en intervju att den makt han avsåg att beskriva
redan med Panopticon handlade om en maskin, men inte en maskin som så att säga
sköttes av en man som stod utanför, utan en maskin som bara kan drivas via varje
enskild individs deltagande i ett övervakande av sig själva och varandra.461 Foucault
skriver även i en senare text om sitt begrepp ”governmentality” och att han tidigare
kanske insisterat alltför mycket på en teknologi av dominans och makt, men att han nu
är mer intresserad av hur individen styr sig själv och självets teknologi.462 Även om jag

                                                  
453 Hultqvist, 1995, s.25. (Mina kursiveringar).
454 Foucault, 1993, s.224.
455 Hultqvist, 1995a, s.141; Hultqvist, 1995, s.26.
456 Hultqvist, 1995a, s.142.
457 Hultqvist & Petersson, 1995a, s.26-27.
458 Ibid., s.27.
459 Rose, 1996a, s.12.
460 Foucault, 1982, s.212.
461 Foucault, 1977, s.158.
462 Foucault, 1988, s.19. Följande passus refererades: ”Perhaps I’ve insisted too much on the technology of
domination and power. I am more and more interested in the interaction between oneself and others and in the
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vet att också Kenneth Hultqvist avser mentaliteten hos den som styrs, när han talar om
styrning genom en mentalitet, så lägger han mycket lite betoning i sin text på de pro-
cesser som Foucault menade gör en människa till ett subjekt för sig själv. Foucault
benämner i senare texter detta aktiva självformerande i termer av – ”taking care of
oneself”.463 Subjektets självförståelse byggs upp via ett aktivt upptagande och
förkroppsligande av de dominerande diskurserna och deras praktiker i olika samhälle-
liga sammanhang som familjen, förskolan, skolan, idrottsklubben, inom olika media, i
vetenskapligt arbete osv. Med betoning på mentaliteten hos dem som styrs, det vill
säga styr sig själv, producerar begreppet governmentality andra innebörder än när
betoningen språkligt läggs på den som styr. Även om jag och Hultqvist och andra
Foucault-inspirerade forskare är överens om att begreppet refererar till mentaliteten
hos alla de individer sammantaget som samtidigt styrs och styr, och som samtidigt är
både objekt och subjekt i ett ständigt maktproducerande via diskurser och diskursiva
praktiker, så intresserar sig alltså inte alla Foucault-inspirerade forskare specifikt för
hur de processer går till där subjektet gör sig självt till subjekt. Det är dock sådana
frågor som de feministiska poststrukturalistiska filosoferna och forskarna intresserar
sig för. Den diskurs som fokuserar hur ett enskilt subjekt konstitueras och konstituerar
sig själv, av ofta mycket motstridiga diskurser och diskursiva praktiker, brukar
benämnas feministisk poststrukturell subjektivitetsteori.

PROBLEMATISERINGAR AV BEGREPPEN SUBJEKTIVITET,
AGENTSKAP, MOTSTÅND, EMANCIPATION OCH FRIHET

Som framgår av det ovanstående finns det olika poststrukturalistiska förståelser. Med
en grov gränsdragning skulle man kunna hänvisa till huruvida det finns ett intresse för
den enskilda individen och hennes/hans konstitution och konstituerande av sig själv
eller inte, men det går naturligtvis att hitta likheter och skillnader som hänvisar till
andra aspekter. Man kan säga att båda de fiktiva kategorier som jag nu skisserar
”ställer upp” på metaforen om ”subjektets död”, och därmed nödvändigheten i att
problematisera och ifrågasätta det humanistiska subjektets idé om ett essentiellt
subjekt som föregår språket.464 Men medan den ena helt tar avstånd från före-
ställningar om subjektets möjlighet till ett individuellt, ’agentiskt’ handlande, och
därmed helt och hållet ansluter sig till strukturalismens hållning i förhållande till
subjektet465, så är det just detta som den andra förståelsen specifikt intresserar sig för.
Den feministiska läsningen av poststrukturalismen arbetar med att omformulera och ge

                                                                                                                                                              
technologies of individual domination, the history of how an individual acts upon himself, in the technology of
self.”
463 Foucault, 1988, s.23-27.
464 För en repetition kring det humanistiska subjeket, se kapitel 2.
465 Om strukturalismens förhållande till subjektet se kapitel 2.
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ny mening och innebörd till subjektivitetsbegreppet, genom att skriva det ”sous
rature”/”under erasure”. Det är så, ”under erasure” som flera feminister läst Foucaults
texter. Exempelvis skriver Susan Hekman att Foucault i sin kritik av en modernistisk
cartesiansk subjektuppfattning inte överger subjektet utan tar upp subjektet under
förnyad prövning – ”reconsider subjectivity”. Han erbjuder oss istället ett konkret,
historiskt och kulturellt subjekt som är konstituerat och konstituerar sig självt av
diskurser i ett nätverk av maktrelationer, menar Hekman.466

Som jag tidigare poängterat fungerar uttryck som subjektets, historiens och
metafysikens ”död” inom den feministiskt poststrukturella diskursen å den ena sidan
som en provokation gentemot en rådande subjektssyn, historiesyn och metafysik, och å
den andra sidan som metaforer för att synliggöra den underordnade delen av
hierarkiska dikotomier. Bronwyn Davies skriver att det kvinnliga subjektet är långt
ifrån dött. Idén om att subjektet är dött blir bara meningsfullt i en maskulin
humanisktisk förståelse av subjektet, säger Davies, där individen och kollektivet är
separerade från varandra och står i ett motsatsförhållande till varandra.467 Det
kvinnliga subjektet är inskrivet i kulturella föreställningar om vad hon är och skall
vara, men, fortsätter Davies, vad poststrukturalism erbjuder feminister är i första hand
inte ”subjektets död”. Istället uppmärksammar den hur kvinnan gjorts till objekt, blivit
fråntagen sitt agentskap och blivit inskriven i dominerande berättelser (”storylines”)
och mönster för vad som bör åtrås/önskas (”patterns of desire”), som håller kvinnan på
plats i en underordnad och objektifierad position.468 Denna uppmärksamhet på
kvinnan, barnet, förskolläraren eller den som befinner sig i den underordnade delen av
dikotomin är, för mig, utgångspunkten för ett tänkande kring möjligheterna till
förändringar och förskjutningar av maktförhållande i pedagogisk praktik mellan vuxna
och barn, mellan man och kvinna och mellan lik och olik; vit och svart; svensk och
utlänning etc.

I den feministiskt poststrukturella subjektivitetsteorin blir positioneringsbegreppet
helt centralt i subjektets process av inskrivning och hennes/hans inskrivande av sig
själv. Den dominerande diskursen innefattar ofta information om vem som har rätt att
tala i diskursens ”namn”. Därmed uppbär diskurserna även positioneringar av makt,
inte minst i hierarkiskt maktfördelade dikotomier (vuxna – barn; män – kvinnor).
Även i förhållande till detta kan man förenklat säga att många Foucault-studier i första
hand intresserar sig för detta fenomen på populationsnivån (dock sällan könsgrupper),
medan de feministiska forskarna även lägger stor vikt vid individernas spel av
positioneringar inom diskurserna. Inom utbildningsforskningen har kanske Valerie
Walkerdine med störst tydlighet använt positioneringsbegreppet både på grupp- och

                                                  
466 Hekman, 1990, s.69-70.
467 Davies, 2000a, s. 47.
468 Davies, 2000a, s.47-48.
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subjektsnivån.469 Wakerdine ger många exempel på hur subjektet kan göra en viss
diskurs, och särskilt könsdiskurserna, produktiva i ett visst sammanhang, och därmed
positionera sig i ett hierarkiskt maktförhållande gentemot en annan individ.470 Hon
beskriver hur självuppfattningen hos en självsäker kvinnlig förskollärare plötsligt
förskjuts i ett samspel med pojkar i tre-fyra års åldern. I ett motstånd mot hennes
självklara position som lärare spelar de plötsligt ut mot henne med könsord. Makt-
relationen förskjuts. Lärarinnan är som subjekt för ett ögonblick positionerad som ett
könsobjekt inom ramen för en manlig könsdiskurs praktiserad av småpojkar.471

Bronwyn Davies beskriver positioneringsbegreppet som den (diskursiva) process
där vi oftast helt omedvetet lokaliserar oss i en konversation i förhållande till den
diskurs som där råder. Vi använder de begrepp och berättelser som hänger samman
med denna diskurs i sammanhanget, varvid vi (som subjekt) antingen blir
positionerade av andra och/eller själva positionerar oss på ett visst sätt.472 Davies
poängterar också att även om hon aldrig skulle kunna säga att makt är essentiell för,
eller ägd av, specifika personer som har det som uppfattas som starka makt-positioner,
så måste man göra sig uppmärksam på att vissa personer har priviligerad tillgång till
att praktisera och förkroppsliga kraftfulla sätt att tala och interagera i förhållande till
vissa diskurser. Detta kan dock inte generaliseras till enkla klassbegrepp eller andra
kategoriseringar, utan behöver oftast studeras i begränsade lokala projekt.473

I den poststrukturella förståelsen av subjektet existerar inte en subjektivitet före den
diskursivt konstituerade, till skillnad från det humanistiska subjektet. Subjektet ses
istället som genomkorsad av en mängd diskurser, som för varje individ är en unik
sammansättning. Tonvikten vid olika diskurser förändras och förskjuts hela tiden inom
och omkring individen. Subjektiviteten formas och omformas i en relation till och i
förhållande till sin positionering till omgivningen, i såväl ett maktspel som i ett spel av

                                                  
469 Här kan påpekas att det är hennes analyser av positionering på klass-nivå som fått mest kritik från andra
forskare, i första hand för att klassbegreppet i dag är mycket problematiskt och även i ett poststrukturellt
perspektiv. Samtidigt menar jag att det vi ibland istället kallar för socialgruppstillhörigheter är oerhört väsentliga
för att med ett poststrukturellt perspektiv förstå den situerade kunskapen inte minst i utbildningssammanhang.
Detta visar  den svarta feministiska litteraturprofessorn bell hooks tydligt i boken Teaching to transgress (1994).
470 Walkerdine, 1988, 1991, 1997.
471 Walkerdine, 1991, s.3-9. Av egen erfarenhet vet jag hur lätt det är för även förhållandevis små barn som kan
hantera diskurser utvecklade i en elaborerad social miljö, att producera makt på ett sådant sätt att vuxna, och
särskilt kvinnor, från miljöer med ett mindre elaborerat språk, positioneras på ett sätt så att deras ”självklara”
auktoritet som vuxna ifrågasätts.
472 Davies & Harré i Davies, 1990, s.48. Om vi känner diskursen väl är det lättare att få en stark positionering i
samtalet eller om vi valt att identifiera oss med just det som sägs. Om vi å den andra sidan känner att vi inte
förlikar oss med det som sägs och går i motstånd, kan vi antingen få en stark postition som motståndstagare, men
lika gärna positioneras av andra som avvikare, förrädare eller någon som inte tillhör gruppen på ett acceptabelt
sätt. Även om vi försöker positionera oss på ett visst sätt, kan andra i gruppen positionera oss så att det vi vill
åstadkomma i termer av positionering inte ”lyckas”. Vi lämnar gruppen med en känsla av misslyckande och att
vi är missförstådda, uteslutna osv. Davies och Harré poängterar att positionering sällan är särskilt intentionell.
”One lives one’s life in terms of one’s ongoingly produced self, whoever might be responsible for its
production” (Ibid.).
473 Davies, 2000a, s. 19.



129

betydelseskillnader. Davies beskriver denna process som att subjektet samtidigt vävs
in och väver in sig själv i den sociala väven av diskurser, dominerande berättelser och
beteendemönster.474 Sådana processer behöver studeras på mikronivån om en
pedagogisk praktik skall kunna förstås på andra sätt än utbildningsforskningen hittills
levererat. Det räcker inte med att anta att alla som befinner sig i ett visst sammanhang,
exempelvis en förskola, är inskrivna i vissa specifika diskurser såsom utvecklings-
psykologin, psykoanalytisk och interaktionistisk teori, eftersom de samtidigt är
inskrivna i en lång rad andra diskurser som kvinna, förälder, dotter, förenings-
människa, religiös etc. Den feministiskt poststrukturella subjektivitetsteorin använder
begreppet multipla subjektiviteter. Begreppet avser att varje unikt subjekt kan förhålla
sig på olika sätt till en situation, beroende på vilka diskurser som för tillfället är mest
dominerande och på vilket sätt de refererar till varandra. Detta är i sin tur är beroende
på hur (under vilka diskursiva förhållanden) varje subjekt blivit konstituerat i för-
hållande till diskurserna. Walkerdine skriver att ord aldrig kan ha en fixerad innebörd,
utan får sin innebörd i ett relationellt samspel med omgivningen och i den praktik där
de opererar. Med utgångspunkt från detta frågar hon sig om inte också subjektet kan
förstås som multipelt.

If such signifiers have multiple meanings, articulated within different, and
sometimes contradictory practices, might not the creation of subject-positions
within them be multiple too? If we move away from a unitary relation, then can we
not move from a unitary subject?475

Om vi exempelvis påminner oss Walkerdines exempel om läraren som ompositione-
rades av småpojkarnas könsdiskurs, är hennes reaktioner och tolkningar av vad som
hänt inte entydiga, utan precis som hon själv multipla. Å den ena sidan grips hon av
vrede och förakt för den manliga diskurs som pojkarna förmodligen på ett ganska
oskyldigt sätt använt, men som ändå tydligt rubbat maktbalansen. Å den andra sidan
grips hon av stark självkritik och undrar vad det är hos henne som har framkallat
pojkarnas plötsliga utspel. Dessa funderingar hänvisar till den dominerande diskurs
som föreskriver hur en kvinna är och skall vara. Hon analyserar även pojkarnas
beteende i klassrummet med utgångspunkt från utvecklingspsykologisk teoribildning,
som gör att hon tror att hon måste tolerera denna ”stadiebundna omogenhet” hos
pojkarna, skriver Walkerdine.476 De berättelser (”storylines”) som dominerar
individens tänkande är alltså avgörande för subjektets förståelse av det som händer. I
det ovanstående fallet är utvecklingspykologins berättelser om universella stadier, som
ett barn måste genomgå för att bli en autonom och fri individ i samhället, väsentliga

                                                  
474 Ibid., s.22.
475 Walkerdine, 1988, s.30.
476 Walkerdine, 1991, s.6-9.
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för hur förskolläraren kommer att förstå det som händer och hur hon kommer att bete
sig i förhållande till pojkarna.

Även om alla kvinnor mer eller mindre konstituerats i förhållande till gemensamma
berättelser (”storylines”), såsom den om ”prinsen som en dag upptäcker just mig och
gör mig lycklig i alla mina dagar”, så kommer de under sina liv att förhålla sig på olika
sätt till denna historia, beroende på vad de är med om i sina liv (skilsmässor, död,
sjukdom, barnafödslar etc), och hur de diskursivt läser av och förstår/ger mening till
det som händer dem.477 Ett tecken (den högklackade skon, spädbarnet, det långa håret)
refererar till andra tecken på olika sätt hos olika individer, men inte enligt fixerade
betydelser.478 I spelet av det Derrida kallat betydelseskillnader, kan en ny innebörd av
en händelse eller ett tecken medföra att en räcka av nya betydelser görs i förhållande
till annat som hänt och händer i en persons liv. Den feministiskt poststrukturella
subjektivitetsteorin om multipla subjektiviteter hänvisar till subjektets motstridiga,
fragmenterade och skiftande karaktär. Detta innebär att ett subjekt skapar motstridig
mening och ger mening på olika sätt i förhållande till olika sammanhang, personer etc.
Det centrala här är att det inte är orden som bär betydelserna utan diskurserna. Davies
och Harré skriver om subjektets relationella förhållande till de betydelsebärande
diskurserna.

[T]wo people can be living quite different narratives without realising that they are
doing so. /…/ Persons as speakers acquire beliefs about themselves which do not
necessarily form a unified coherent whole. They shift from one to another way of
thinking about themselves and the discourse shifts and as their positions within
varying storylines are taken up. Each of these possible selves can be internally
contradictory or contradictory with other possible selves located in different
storylines.479

En kvinnas beslut om att gå tillbaka till arbetet under barnets första levnadsår kan vara
baserat på en önskan om att få vara yrkesverksam i ett yrke hon älskar. Det kan också
handla om trots/motstånd mot dominerande diskurser som hon vägrar tro på,
exempelvis biologism, (att kvinnligt hormon under amningen ger ”gröt i huvudet”)
eller en viss utvecklingspsykologi; (om att barnet utvecklas bäst om det får tillgång till
sin mamma, helst på heltid, under de tre första levnadsåren). Men samma kvinna kan
trots detta motstånd uppleva starkt negativa känslor av skuld, frustration och kanske
berövande av sin kvinnlighet, eftersom hon också är väl inskriven i de dominerande
föreställningar hon gör motstånd mot och som hon kanske tidigare har tolkat sina
känslor och sin livssituation med utgångspunkt från. Hennes mamma var kanske
hemma med henne och hennes syskon, vilket hon har många positiva minnen av. Med
                                                  
477 Rocco, 2000. Ämnet för Sharn Roccos avhandling är just denna centrala berättelse i kvinnors liv: ”One day
the prince will come”, som hon studerat med hjälp av kollektivt minnesarbete.
478 Se Lind, 1999, kring den högklackade skon och andra tecken.
479 Davies & Harré, 1990,a, s. 57-58.



131

andra ord uppträder i subjektet en rad motstridigheter beroende på vilka diskurser som
genomkorsar subjektet och hur subjektet väljer att positionera sig i förhållande till
dessa i olika sammanhang.480 Å den andra sidan, skriver Davies och Harré, kan vi
också göra tydliga val som innebär att vi tar upp en viss position i förhållande till
diskursen som ”vår egen” på ett determinerande sätt. Detta innebär att vi
ofrånkomligen kommer att se världen bara från den specifika synvinkel som just den
postitioneringen ger i termer av metaforer, berättelser eller begrepp som ger mening på
detta specifika sätt och bekräftar den positionering vi valt.481 En sådan person kan
exempelvis uppfattas av vissa som en person med hög moral eller av andra som rigid.

Med utgångspunkt från detta vill jag synliggöra en förståelse av att förändring inte
bara är möjlig utan ofrånkomlig, och i högsta grad kontextuell (beroende av ett
sammanhang). Vi kan också förstå att förändring sammanhänger med en individ som
’agentiskt’ läser av och ger mening och innebörd till sitt liv, även om det bara kan ske
med hjälp av de meningsbärande diskurser som subjektet faktiskt har tillgång till.
Judith Butler uttrycker detta med följande bild av att ett subjekts upptagande och
användande av diskurser förutsätts av tillgängligheten av dessa i ett visst social-
historiskt sammanhang:

There is only a taking up of the tools where they lie, where the very ”taking up” is
enabled by the tool lying there.482

Därmed kan subjektiviteten inte ses som förbestämd, helhetlig och unikt fixerad – ett
egentligt och verkligt jag – som bestämmer vårt handlande. ”There need not be a ´doer
behind the deed´”, skriver Butler, och menar att det inte går att identifiera ett essen-
tiellt subjekt (vem som gör något), utan att subjektet görs, blir till/konstitueras i själva
handlandet och talandet.483 Subjektet är därmed konstruerat i och genom sitt diskursivt
inskrivna tänkande och handlande.484 Butlers subjektivitetsfilosofi kräver att vi måste
tänka följande två påståenden om identiteten samtidigt, på ett sätt som vårt logocent-
riskt uppbyggda språk har svårt att uttrycka utom möjligtvis i poesin. Alltså: Identite-

                                                  
480 Poststrukturalisten och psykoanalytiker Jane Flax (1993) har visat på riskerna med en viss förståelse av en
fragmenterad och decentrerad subjektivitet (s.102). Den typen av kritik har dock Davies och Harré (1990) bemött
i ett resonemang där de gör en tydlig distinktion mellan rollbegreppet och det poststrukturella
subjektivitetsbegreppet (s.53-53). Se även min skrivning kring detta i kapitel 6 läsning fyra.
481 Davies & Harré, 1990. Det är med utgångspunkt från sådana val vi kan säga ”Jag är…” och bygga upp en
identitet som vi upplever/uppfattar som sammahållen och essentiell.
482 Butler, 1990, s.145.
483 Butler , 1990, s.142.
484 När Butler (1990) skriver kring detta jämför hon denna syn med existentiell teori, där ett ”för-
diskursivt”/ursprungligt jag är en utgångspunkt: ”The foundationalist reasoning of identity politics tends to
assume that an identity must first be in place in order for political interests to be elaborated and, subsequently,
political action to be taken. My argument is that there need not be a ’doer behind the deed’, but that the ’doer’ is
variably constructed in and through the deed. This is not a return to an existential theory of the self as constituted
throught its acts, for the existential theory maintains a prediscursive structure for both the self and its acts”
(s.142).
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ten är å den ena sidan alltid redan betecknad – är given sin innebörd av allt det som
föregått handlingen/talet – men är å den andra sidan i en ständigt pågående process av
betecknande.485 Därmed uppnås agentskapet inte med utgångspunkt från ett fördis-
kursivt ”jag”, som Benhabib och andra kritiker av poststrukturalistisk teori hävdar är
ett villkor för agentskap.486 Denna process av samtidighet i Foucaults subjektifika-
tionsprocesser – ”subjection” – beskriver Butler i nedanstående citat på ett sätt som
tydligt länkar samman maktbegreppet med en omformulerad betydelse av ett
’agentiskt’ subjekt.

As a form of power, subjection is paradoxical. To be dominated by a power
external to oneself is a familiar and agonizing form power takes. To find, however,
that what “one” is, one’s very formation as a subject, is in some sense dependent
upon that very power is quite another. We are used to thinking of power, as what
presses on the subject from the outside, as what subordinates, sets underneath, and
relegates to a lower order. This is surely a fair description of part of what power
does. But if, following Foucault, we understand power as forming the subject as
well, as providing the very condition of its existence and the trajectory of its desire,
then power is not simply what we oppose but also, in a strong sense, what we
depend on for our existence and what we harbor and preserve in the beings that we
are /…/ Subjection consist precisely in this fundamental dependency on a discourse
we never chose but that, paradoxically, initiates and sustains our agency.487

Butler menar att frågan om ’agentskap’ måste hänföras till frågan om hur betecknandet
och om-betecknandet sker – ”signifying and resignifying”.488 Bronwyn Davis talar
istället om subjektetet som konstituerat och konstituerande.489 Det är väsentligt att
förstå detta konstituerande, inte endast i termer av tankestrukturer, föreställningar,
attityder och förhållningssätt utan även i termer av ett materialiserande i kroppslig
handling, beteende-mönster, val av attribut och symboler i klädseln etc. Vi möter
aldrig en person/ett subjekt utan kropp, skriver Jane Flax, men inte heller en praktik
eller ett handlande utan förkroppsligade personer/subjekt.490 Eller, med Judith Butlers
ord, så producerar materialiserandet och materien (barnet, kvinnan) lika mycket
mening som den meningsbärande diskursen som producerar detta materialiserande av
exempelvis barnet och kvinnan.491

Det är i den process av ombetecknande och konstituerande/omkonstituerande som
jag konstruerar min förståelse av motståndsbegreppet i en feministisk poststrukturell
diskurs. Foucault talar om ”motdiskurser”, och menar det motstånd som uppstår bland

                                                  
485 Butler, 1990, s.143.
486 Benhabib, 1992, s.236-237.
487 Butler, 1997, s.1-2. (Min kursivering.)
488 Butler, 1990, s.144.
489 Davies, 1997, s.276.
490 Flax, 1993, s.98.
491 Bulter, 1993, s.91.
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en grupp människor i förhållande till den normaliserande dominerande diskursen.492

Judith Butler skriver om att det hos Foucault handlar om ett slags ’motstånd’ och
ifrågasättande av den normerande diskursen via ett totalt omkast – att synliggöra
motsatsen.493 Men det kan också handla om att en viss grupp människor läser samman
flera diskurser så att den dominerande diskursens normaliserande målsättningar
undermineras, förvrängs och resultatet blir något annat. Med andra ord, talar Butler här
om den förändring som sker när en diskurs exempelvis läses samman med en annan
och ger en ny innebörd för en grupp människor. ’Motstånd’ handlar om något som är
en effekt av makten, en del av den – makten kan därmed även vara
”självförgörande”.494 Butler frågar sig således vad vi skall med ett motstånd till som
endast kan fungera underminerande, förgörande eller förkastande, och som inte är
delaktigt i ett omformulerande av subjektet?495 För Butler hör ’motstånd’ och
omformulering/förändring alltid ihop.’Motståndsbegreppet’ förstås som en ständigt
pågående process av ombetecknande, som vi kan vara mer eller mindre
uppmärksamma på som ’agentiska’ subjekt. Det handlar om det ofrånkomliga
upprepade och repetetiva handlandet och tänkandet i alla mänskliga praktiker. När vi
skall upprepa det vi sist gjorde och inte gör det precis likadant som förra gången.
Motståndet och förändringen sker alltså ofrånkomligen som ett resultat av människors
oförmåga till perfekt/identiskt upprepat handlande/tänkande! Dessutom menar Butler
att vi måste förstå att möjligheterna till ’agentskap’, och därmed ’motstånd’,
paradoxalt nog finns inneslutna i själva tillägnandet och materialiserandet av de
diskursiva normerna/lagen.496 ”[T]he subjection is the account by which a subject
becomes the guarantor of its resistance and opposition”.497 Man skulle till och med
kunna säga att ju bättre och noggrannare man identifierat sig med normen och
materialiserat de normativa praktikerna, desto större är möjligheten för motstånd och
förändring. Möjligheterna att ”göra fel”, eller att göra det på ett annat sätt, blir
tydligare ju bättre man behärskar den normerande praktiken. Å den andra sidan
innebär detta också att varje ”ny” diskurs som uppstår, antingen som en kontrastverkan
(ett omkast) eller en sammansmältningen av olika diskurser, ”förvränger”/omvandlar
innebörden, alltid bär den förra inom sig och alltid riskerar att bli lika normerande som
den föregående. Butler tar exemplet homosexualitet, som bär med sig den risk som den
tidigare innebörden (heterosexualiteten) har i den nya. Genom att tala om homosexua-

                                                  
492 Se exempelvis, Foucault, 1982, s.111.
493 Butler, 1997, s.89.
494 Ibid., s.93. I detta sammanhang kan vi exempelvis tänka oss att Reggio Emilia diskursen läses samman med
en rad andra diskurser som gör att den etiska, demokratiska och politiska dimensionen undergrävs, och man
istället kan förstå att barnen i första hand utsätts för ett pedagogiskt dokumentationsarbete som
kunskapsproduktion med individens excellence som målsättning, snarare än gruppens kooperativa
medkonstruerande av kunskap.
495 Ibid., s.88.
496 Butler, 1993, s.10.
497 Butler, 1997, s.14.
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litet överskrider man heterosexualiteten samtidigt som att man blir dess instrument,
kommenterar Butler. Eftersom innebörden av homosexualitet bygger på ett omkast av
heterosexualitetens innebörd, riskerar det nya begreppet att bli lika normerande som
det förra. ”The risk of renormalization is persistently there.”498

Det här resonemanget är mycket viktigt hos Butler för att förstå vad hon menar både
med ’agentskap’, ’motstånd’, förändring och möjligheten till ’emancipation’.
Subjektifikationsprocessen innebär att man samtidigt är producerad av de normer,
föreställningar och praktiker som man gör motstånd mot. Både ’motståndet’ och
’agentskapet’ är lokaliserat i denna repetetiva praktik, som alltså är innesluten i själva
maktproducerandet.499 Filosofen Elisabeth Grosz skriver också om att motståndet alltid
är inneslutet i det man gör motstånd mot; att man bekräftar makten i det att man gör
motstånd mot den. Motståndet är därmed alltid ”orent” eller ”besulat” med det man
kämpar mot. Det finns ingen position ”utanför”.500 Därmed är den modernistiska
innebörden av motstånd som ett motvärn (”wiederstand”), att stå emot och/eller
förkasta omöjlig i min förståelse av begreppet. Istället vill jag med hjälp av Butlers
och Foucaults tänkande förskjuta innebörden från ett statiskt och uteslutande tillstånd
till en ständigt rörlig process av subjektets oupphörliga tillblivelse. ’Motstånd’ som
subjektets praktik av tillblivelse.

För att denna förskjutning av det modernistiska motståndetsbegreppet skall vara
möjlig behöver vi även överskrida den tankestruktur som inte tar hänsyn till det ute-
slutna, tystnaden, det onormala, det frånvarande, vilket är förutsättningen i en dekon-
struktiv process och i en poststrukturell hållning.501 Benämnandet innesluter även allt
det som utesluts, det som inte får ett namn, alla betydelser och möjligheter som är
outsagda. Men i varje framställan av sig själv – i varje repetitiv materialisering – finns
även möjligheten till avsteg från normen, överskridanden och förändring. Det är, som
jag ser det, i denna process av repetitiv materialisering och rematerialisering, eller be-
nämnande och ombenämnande, som ett ’agentiskt’ handlande äger rum, men där ’fri-
heten’ ändå alltid kommer att vara innesluten i det maktproducerande som gör oss till
subjekt/objekt. Thomas Dumm (1996), som skrivit om frihetsbegreppet hos Foucault,
talar om att vi måste överskrida föreställningar om både tid och rum för att förstå vad
frihet kan vara i ett poststrukturellt perspektiv. Dumm skriver om hur vi i den ”stil” vi

                                                  
498 Butler, 1997, s.93. I förhållande till ett bearbetande av dokumenterad praktik i nästa kapitels läsningar
kommer motståndsbegreppet att problematiseras ytterligare. Se kapitel 5 första läsningen.
499 Butler, 1993, s.15.
500 Grosz, 1995, s.62: Grosz skriver ”[O]nes struggles are inherently impure, bound up with what one struggles
against, that one reaffirms power even as one struggles. This assertion of complicity, while it is not a claim of a
conscious collusion, nonetheless refuses the idea of a space beyond or outside, the fantasy of a position insulated
from what it criticizes and disdains.”
501 Butler, 1993, s.8. Butler resonerar här kring skillanden mellan konstruktivism som ibland sammanblandas
med postmoderna diskurser och poststrukturalism.
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antagit som människor behöver förskjuta betydelsen av frihet som en förflyttning från
ett rum till ett annat och istället se den som en praktik.502

Put bluntly, our style of being human hides the very fact that it is a style; it
essentializes freedom by de-emphasizing it as a practice and emphasizing it as a
space and thus makes us fail to recognize the conditions of its construction and de-
struction, the terms of freedom and subjection presented to us in the modern age.503

Friheten är en praktik av diskursivt spel av betydelser och betydelseskillnader som
äger rum i ett enda men ständigt expanderande rum av överskridanden, skriver
Dumm.504

En förståelse av såväl det godtyckligt undflyende tecknet (hos Derrida), som det
repetetiva ombetecknandet och rematerialiseringen (hos Butler) blir helt centrala som
argument för att ett fördiskursivt ”jag” inte kan existera. En identitet kan bara vara
betecknad (eller konstituerad) i ett givet ögonblick. Med andra ord är vi både subjekt
och objekt samtidigt. På så vis konstitueras vi av diskurser, men bestäms inte av
dem.505 I den mån vi bestäms, bestäms vi kontinuerligt i ett spel av betydelseskillnader,
där vi som agenter gör mer eller mindre uppmärksamma val i förhållande till de
diskurser som konstituerar oss. ”Construction is not opposed to agency; it is the
necessary scene of agency, the very terms in which agency is articulated and becomes
culturally intelligible”, kommenterar Butler.506 Som subjekt för en rad olika motstri-
diga diskurser kommer vi som individer stå inför många konflikter, men som ’agenter’
är vi inte endast objekt, utan producerar hela tiden makt och kunskap i vårt lärande,
tänkande och handlande.507 ’Makt’, ’motstånd’, ’agentskap’ och ’emancipation’ är
alltså alla del i en och samma praktik av mänsklig tillblivelse.

Men även inom den poststrukturella feminismen finns kritik mot omformulerade
förståelser av framför allt ’agentskapet’. Alison Jones vill hävda ett ”anti-humanistiskt
subjekt” som en motsats till det humanistiska subjektet.508 Hon anklagar exempelvis
Bronwyn Davies, för ”att vilja ha kakan och ändå äta upp den”, när hon inte helt och

                                                  
502 Dumm, 1996, s.62.
503 Ibid., s.15.
504 Dumm (1996) skriver: ”Transformation is thus not a distant flight away from the conditions of our being but,
instead, a metamorphosis, or morphing, of the virtuality of our lives, building concretely upon the experience of
the present so as to realize our freedom as a practice” (s.15).
505 Butler, 1990, s.143.
506 Ibid., s.147.
507 Rhedding-Jones, 1995, s.481. Den kritik som riktats mot den poststrukturella feminismens subjekts-
uppfattning anklagar detta synsätt för att återuppliva Lockes tabula rasa i modern skrud med Foucault-inspirerat
snitt, som inte kan förklara hur det mänskliga spädbarnet blir det sociala jaget. (Se exempelvis Benhabib, 1992,
s.240-241). Problemet med denna kritik är att den inte tar hänsyn till de poststrukturalistiska teckenteorierna om
det godtyckliga tecknet och spelet av betydelseskillnader, vilka innebär att motstridighet i betydelser är en regel
snarare än ett undantag. Motstidigheterna i betydelser är avgörande för att kunna förstå möjligheten av ett
’agentiskt’ subjekt i poststrukturell subjektivitetsteori.
508 Jones, 1997, s.265; Davies, 1997, s.272.
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hållet avsäger sig subjektets agentskap och ett agentiskt handlande mot förändring.509

Bronwyn Davies möter upp mot Jones kritik i en artikel och kommenterar poststruk-
turalismens förhållande till subjektsuppfattningen:

The point of post-structuralism is not to destroy the humanist subject nor to create
its binary other, the ‘anti-humanist subject’ (whatever that might be), but to enable
us to see the subject’s fictionality, whilst recognising how powerful fictions are in
constituting what we take to be the real.510

Ett synsätt som skapar dikotomin med hjälp av det ”anti-humanistiska subjektet”
förbiser möjligheten av ett skrivande ”sous rature”, där den språkliga stängningen på
samma gång kan sprängas, som vi av nödvändighet fortsätter att befinna oss i den.511

Ett sådant synsätt ser inte möjligheten i den dekonstruktiva handlingen som ett tillägg
och därmed möjligheten till en förändring, utan ser på ett traditionellt dikotomiserande
sätt poststrukturalism som en diskurs som ersätter den dominerande. Därför, menar
jag, ger Jones version av den postmoderna kakan ingen energi när den väl ätits upp –
den blir inte produktiv. I det feministiskt poststrukturella perspektivet på subjektivitet
som jag har valt, behöver subjektiviteten ständigt dekonstrueras, för att hellre befinna
sig vid dekonstruktionens glädjefulla avgrund, som Spivak (1993) skriver, än att åter-
falla i en nostalgi efter ett (nytt) normerande svar på vad exempelvis ett barn eller en
kvinnlig sexuell identitet ”är”.512

FEMINISTISK POSTSTRUKTURELL TEORI OCH PEDAGOGISK
DOKUMENTATION SOM EN PRAKTIK AV KONTINUERLIGT
’MOTSTÅND’

Att dokumentera pedagogisk praktik och barns utforskande av omvärlden och sedan
lägga dokumentationen ”på bordet” att reflektera kring, ger särskilda möjligheter för
pedagoger att göra sig uppmärksamma på vad det är för diskurser och praktiker som
dominerar vårt tänkande och handlande. I en uppmärksamhet på vad det är som dis-
kusivt konstituerar oss och vårt handlande, öppnar sig möjligheten för att befinna sig i

                                                  
509 Jones, 1977, s.266.
510 Davies, 1997, s.272.
511 Bronwyn Davies (1997) skriver om möjligheten av förändring av studenters subjektivitet i förhållande till
poststrukturalistisk teori och skrivande sous rature: ”To put something under erasure is to say that it is a term we
still need and use, but which needs deconstructing and moving beyond. To enable students to move confidently
beyond the humanist conception of the subject, students need familiar ground for which to speak and write. The
tests of their own speaking and writing can then become the material that they use to acquire the skills of
deconstruction” (s.282).
512 Spivak (1993) refererar i detta resonemang till Jacqueline Rose och skriver:” ’[O]nly the concept of
subjectivity at odds with itself gives back to women the right to an impasse at the point of sexual identity, with
no nostalgia whatsoever for its possible or future integration into a norm.’ This desire for an impasse is not
unlike the desire for the abyss or infinite regression for which deconstruction must perpetually account” (s.124).
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en praktik av ’motstånd’ och försöka förstå eller göra något på ett annat sätt.513 I en
sådan användning av pedagogisk dokumentation tar pedagogerna dagligen ställning till
hur de skall organisera och planera sitt arbete samt förhålla sig till barnen, med
utgångspunkt från vad de ser av barnens lärande och sitt eget agerande i dokumenta-
tionen. Malin Kjellander från Täppans förskola i Hammarby berättade om hur man -
hade inrett ett vattenforskningsbord för ettåringar på avdelningen. Man lade fram
många olika material bredvid flera glasskålar med vatten där flera barn samtidigt
kunde stå och experimentera/pröva hur materialen betedde sig i vattnet. Men barnen
tröttnade efter 5-10 minuter och lämnade rummet. Malin menar att om de inte hade
haft videokameran på och sedan satt sig att studera vad som hänt i rummet, skulle de
aldrig förstått och sett att barnen blev distraherade av att det var för mycket som
pågick på en gång i rummet. Det fanns för många material och barnen tittade på
varandras upptäckter och kunde inte koncentrera sig på sitt eget utforskande. Efter
diskussion begränsade man antalet material och antalet barn i rummet. Två och två
utforskade nu dessa ettåringar olika materials egenskaper i vatten i stunder som ibland
närmade sig en timme.514 Detta fokuserande av barnens läroprocesser innebar därför
att den egna praktiken som pedagog indirekt eller direkt ifrågasattes. Det är alltså med
utgångspunkt från observationer av barnen och deras arbete som även de vuxnas
arbetssätt och förhållningssätt synliggörs och granskas. I ett sådant arbete finns en
strävan efter att försöka läsa barns bilder, dialoger och andra uttryck med utgångs-
punkt från flera olika perspektiv. Ett sådant arbete kan innebära att man som pedagog
exempelvis kan gå i ’motstånd’ mot en subjektivitet som innebär att den vuxne
(be)dömer barns bilder med utgångspunkt från för givet tagna föreställningar om vad
som är rätt och fel eller bra och dåligt. Eller att man talar om för barnen hur saker och
ting är, istället för att uppmuntra barnen att se att man kan förstå något på en mängd
olika sätt och ge förutsättningarna för att barnen själva på olika sätt kan undersöka hur
det förhåller sig.

Varje gång vi utövar pedagogogisk praktik – i varje repetition – finns möjligheten
till både ett reproducerande av normerande praktik och ’motstånd’/förändring. Det
handlar alltså om ett slags ’emancipation’ i själva förändringsprocessen, utan att för
den skull tro att förändring alltid är till något universellt bättre. Varje förändring måste
i sin tur sättas under luppen och ifrågasättas. Vikki Bell har talat om att frihet därmed
är ett tillstånd som med nödvändighet är tillfälligt och övergående.515 En befriande
förändring kan en tid senare kännas som en normerande, icke ifrågasatt eller i värsta
fall som en tvingande praktik. Vi behöver därför befinna oss i ett oupphörligt och
kontinuerligt ’motstånd’ för att undvika renormalisering. Thomas Dumm hävdar att
frihet handlar om att veta hur vi är konstituerade, inte bara av de rum vi lever i, utan

                                                  
513 Davies & Banks, 1995, s.46-47.
514 Föreläsning med Malin Kjellander 23 mars, 2000 på Täppans förskola i Hammarbyhöjden, Stockholm.
515 Bell, 1996, s.84.
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också av de praktiker vi tillsammans med andra är involverade i.516 Han menar att
frihet är den praktik av transformation och överskridanden som sker när vi gjort/gör
oss uppmärksamma på hur vi är inskrivna i makt/kunskaps-bindningen.517 En grupp
pedagoger i Trångsund518 som förändrat sin praktik på ett omfattande sätt med hjälp av
ett pedagogiskt dokumentationsarbete, upphör därför inte att fråga sig: ”Varför gör vi
det vi gör nu?” ”Vad är det vi gör motstånd mot när vi gör det vi gör idag?” ”Vad är
det i det vi gör i dag som vi behöver gå i motstånd mot?” Genom att fråga sig detta
bjuder de ett kontinuerligt ’motstånd’ mot den rådande praktiken, samtidigt som de
även försöker påminna sig om vad det var de lämnat bakom sig och varför de en gång
gjort detta val. Pedagogisk dokumentation är ett ovärderligt hjälpmedel i ett sådant
kontinuerligt ’motståndsarbete’, eftersom den synliggör praktiken. Genom att jobba
med dekonstruktiva kommunikationer/samtal för att försöka förstå hur vi arrangerar,
planerar, genomför och förstår det barn gör, tänker och kan, öppnar vi upp för
möjligheten att göra oss själva uppmärksamma på vad det är som styr vårt tänkande
och handlande för att kunna förändra det.519 Att på detta sätt som pedagog ägna sig åt
dekonstruktiva reflektioner, innebär en helt annan roll än den ”expert” som
oproblematiserat tillämpar sin tillägnade kunskap i praktiken. Denna pedagog vågar
vara i en praktik av ’motstånd’ i förhållande till sina egna målsättningar, och vågar
ifrågasätta – kryssa över – just de aspekter av sitt arbete som hon/han tror att hon/han
gör ”riktigt” och ”bäst”. Det är en pedagog som tillåter sig själv att göra multipla
tolkningar och pröva olika lösningar och som därmed ger utrymme och möjlighet för
barnen att göra detsamma. Motstridighet och konflikt mellan såväl barnens som de
vuxnas synsätt, tolkningar och föreställningar är inte till för att överkommas, utan
används som ett sätt att få läroprocesserna att gå andra vägar och bli mer produktiva.
Här vill jag dra en parallell till Alison Jones ord om den feministiska poststruktura-
listiska forskarens största intresse:

Det är transformation och mångfaldigande av diskurser (och därmed möjliga sub-
jektiviteter) som främst intresserar feministiska poststrukturalistiska forskare.520

Den förståelse av ’frigörelse’ och ’frihet’ som jag här försökt skriva fram kan därför
aldrig endast stanna vid att identifiera makthierarkin eller de dominerande diskurserna
i tänkandet och handlandet. Den handlar om att göra män och kvinnor uppmärksamma
på de intellektuella redskap med vilka de kan se sig själva som diskursivt kon-
stituerade subjekt och som ’agenter’ delta i såväl dekonstruktiva som rekonstruktiva

                                                  
516 Dumm, 1996, s.153.
517 Ibid., s.19.
518 Detta exempel fick jag mig återberättat per telefon av gruppens pedagogiska ledare Liselotte Borgnon den 21
mars 2000, dagen efter deras veckovisa nätverksarbete kring pedagogisk dokumentation.
519 Dekonstruktiva samtal beskrivs i kapitel 6 läsning tre.
520 Jones, 1994, s.37.
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processer tillsammans med andra. Härmed vill jag med min empiriska studie från
Åkervägens förskola utmana den läsning av pedagogisk dokumentation som innebar
att detta arbete uteslutande är ytterligare en i raden av maktproducerande
styrningsrationaliteter, utan att förneka att det, vid sidan av att vara en praktik av
’motstånd’, också är just detta.
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5

från ”viljan att veta” till kooperativa läroprocesser
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AVGÖRANDE STÄLLNINGSTAGANDEN OCH METODVAL

… toward[s] a learning that can tolerate its own failure of knowledge and
the detour of not understanding.

 (Deborah Britzman)521

Valerie Walkerdine skriver i boken The Mastery of Reason (1988) om behärskandet,
bemästrandet och kunnandet som en av det humanistiska upplysningsidealens starkaste
fantasier. Denna bok har varit en viktig inspiration för mig när jag tänkt kring min roll
som forskare. Relaterad till idén om att ett rationellt tänkande kan generera sann
kunskap, finns, menar Walkerdine, den konstruerade känslan av omnipotent njutning
av uppnådd kontroll. Walkerdine exemplifierar i följande citat med den matematiska
diskursen:

[M]athematical discourse is also the object of a fantasy – a fantasy of omnipotent
power and control of the universe. It is therefore a discourse in which, in the
relations of signification themselves, anything can be included, anything can
potentially be read in this discourse – it thus provides power over anything.522

Jag relaterar här till mina egna erfarenheter från matematikens behärskande av formler.
Behärskandet av formler är till och med viktigare än att förstå formlernas konstruktion
i alla led. På detta sätt kan till och med längtan efter att förstå matematikens språk
behärskas av ett självkontrollerat mekaniskt behärskande av de matematiska formlerna
som samtidigt obegripliga men fungerande system.523 Walkerdine skriver att
behärskandets fantasi möjliggör konstruktionen av en individ som vet att hon/han har
rätt och kommer att få de rätta svaren, utan att känna sig styrd av en irrationell
längtan/åtrå, exempelvis efter att förstå hur man ”egentligen” kommer fram till dessa
svar.

[It] provides a fantasy of mastery. The pleasure afforded is a different pleasure – a
pleasure of control – the ’somebody else’ that the mastery of mathematics makes
possible is somebody who is certain, gets right answers, has closure rather than

                                                  
521 Deborah Britzman i Lather 1997, s.1.
522 Walkerdine, 1988, s.199.
523 Jämför de kollektiva erfarenheterna i Davies, Dormer, Gannon, Laws, Lenz Taguchi, McCann, Rocco, 2000.
Min personliga erfarenhet som samhällsvetare på gymnasiet var att härledandet av formeln (en förståelse av hur
formeln är uppbyggd) betraktades som överkurs, och som endast var av intresse för naturvetare! Lärarna vägrade
helt enkelt ödsla sin tid på att ge samhällsvetarna denna kunskap. Redan under mellanstadiet upplevde jag att det
var lättare att bara ”göra” matematik än att försöka förstå den. Då kom man snabbare fram och fick bättre betyg
och omdömen, än om man hela tiden frågade fröken om hur och varför.
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being ceaselessly caught in the web of desire. Desire is mastered. Control over and
self-control become as one.524

Eftersom jag alltid har varit ”en duktig skolflicka” har jag upptagit och vävt in mig
själv (samtidigt som jag blivit invävd och upptagits) i en utbildningsdiskurs som
bygger på den här rationaliteten och det som Walkerdine kallar för behärskandets
fantasi. Denna fantasi ger subjektet en illusion av autonomi/självbestämmande, där
man via behärskandet av exempelvis det vetenskapliga språket, tror sig kunna distan-
sera sig från verkligheten och finna eller skapa sann kunskap om den. Efter fem års
universitetsstudier, före arbetet som forskningsassistent och småningom inträde på
forskarutbildning, var jag mycket väl invävd i denna illusion om forskarens autonomi
via behärskandet av vetenskapliga metoder.525 Men denna process av att ”bli skol-
flicka” och längtan/åtrån efter behärskandet och autonomin börjar redan i inträdet i ett
samhälleligt utbildnings- och omsorgssystem – förskolan.526 Judith Butler beskriver
hur underkastelse under en viss kunskap, praktik eller rationalitet äger rum samtidigt
som illusionen av autonomi och behärskande blir starkare i proportion till denna
underkastelse.

The more a practice is mastered, the more fully subjection is achieved. Submission
and mastery take place simultaneously, and it is this paradoxical simultaneity that
constitutes the ambivalence of subjection. Where one might expect submission to
consist in a yielding to an externally imposed dominant order, and to be marked by
a loss of control and mastery, it is paradoxically marked by mastery itself… the
lived simultaneity of submission and mastery, and mastery as submission, is the
condition of possibility for the subject itself.527

Samtidigt påpekar Butler, vilket visades i föregående kapitel, att ”subjection”
(samtidigheten i subjektifikationsprocesserna) är subjektets enda möjlighetsvillor. Det
finns ingen plats utanför dessa subjektifikationsprocesser, utan bara möjligheter till
motstånd och förskjutningar inifrån.

För mig innebar läsningen av Foucaults bok History of sexuality (1990) en kris i
förhållande till min förståelse av mig själv som en person som behärskar de
vetenskapliga verktygen, allt från avancerad statistik till hermeneutisk förståelse.
Foucault föreslog att allt detta var diskurser och diskursiva praktiker som jag produce-
rade och som i egenskap av diskursiva regimer uteslutit andra sätt att förstå världen. I

                                                  
524 Walkerdine, 1988, s.199.
525 Jag hade en vidd av vetenskaplig metod med trebetygsuppsatser i litteraturvetenskap (hermeneutik) och
sociologi (positivistisk). Det sistnämnda inom examen från den beteendevetenskapliga utredarlinjen vid
Stockholms universitet, som bestod av de fyra ämnena antropologi, sociologi, psykologi och pedagogik.
526 Denna process har jag tillsammans med sex andra akademiker utforskat med hjälp av kollektiva biografier
och redovisat i den kollektivt skrivna artikeln Becoming schoolgirls: the ambivalent project of subjectification.
Davies, Dormer, Gannon, Laws, Lenz Taguchi, McCann, Rocco, 2000.
527 Butler i Davies, Dormer, Gannon, Laws, Lenz Taguchi, McCann, Rocco, 2000, s.1.
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mitt möte med feministisk poststrukturalistisk teori ett par år senare vågade jag även
försöka förstå konstruktionen av mig själv som kvinnlig akademiker och forskare. I
dessa dekonstruktioner kunde jag i en förståelse se hur jag påtagit mig och blivit
invävd i en illusion om könsneutralitet och jämställdhet i förhållande till utbildning.528

Jag blev även uppmärksam på ett nytt sätt hur annan olikhet, exempelvis etnicitet,
kultur och klass, hade betydelse för hur jag konstruerat mig själv och hur jag deltar i
ett oupphörligt konstruerande av andra. Men, som Sandra Harding påpekar, skulle man
kunna förstå klass, ras och kultur som kategorier inom kön, eftersom kvinnors och
mäns erfarenheter, intressen och önskemål skiljer sig med avseende på klass, ras och
kultur.529

Dessa läroprocesser fick mig att fundera på hur man i en empirisk studie skulle
arbeta med pedagogisk dokumentation för att tillsammans med pedagogerna göra
diskursernas materialitet i pedagogisk praktik synliga. Jag kunde inte se att det fanns
någon vetenskaplig metod, förutom det dekonstruktiva läsandet, skrivandet, hörandet
och seendet, som kunde åstadkomma ett sådant synliggörande inifrån. Det handlar helt
enkelt, som Elisabeth Grosz skriver, om det västerländska vetenskapliga förnuftets
oförmåga att rationellt veta något om sig självt från utsidan.530 Ingen västerländsk
vetenskap förmår metodiskt förstå sin egen materialitet som vetenskaplig praktik och
hur den producerar såväl forskaren och det forskaren beforskar. Den dekonstruktiva
hållningen, i sitt undflyende från alla typer av definitioner, är det supplement/tillägg
som jag ser att vi för tillfället har att tillgå. Min tanke var att jag med utgångspunkt
från denna insikt, tillsammans och i ett ömsesidig beroende i förhållande till
deltagarna, skulle förstå hur ett pedagogiskt dokumentationsarbete konstituera(t)s, men
också dess konstituerande effekter på förskolans dagliga praktik. Detta innebar ett
annat slags ansvarstagande som forskare, till skillnad från att inta en position där man
ställer sig på behörigt avstånd och analyserar data oberoende av dem man studerar.
Frågan var dock hur jag skulle lägga upp en studie tillsammans med verksamma
pedagoger där detta blev möjligt? Vilka uttryck skulle då min forskningspraktik ta sig?
Hur skulle vi samarbeta? De vetenskapliga ”verktyg” jag hade tillgängliga måste få
nya innebörder och överskridas på något sätt. De var ju allt jag hade att tillgå! Jag skall
nedan försöka beskriva och diskutera den långa och mödosamma process som det
innebar för mig att försöka forska på ett annat sätt531, och därmed pröva möjligheterna
och begränsningarna med det som jag förstår som en feministiskt poststrukturellt
informerad forskningspraktik. I det här arbetet blev metoden som Mary Hermes

                                                  
528 Jämför Lenz Taguchi, 2000b.
529 Harding, 1987, s.7. Även ålder är en viktig kategori i den diskursiva inskrivningen inom kön, ras och kultur.
530 Grosz, 1995, s.26.
531 Den feministiska poststrukturalistiska forskaren Elisabeth Adams st Pierre (1997) skriver hur hennes strävan
är att: ”produce different knowledge and to produce knowledge differently”, s.175.
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skriver, ett, i ett visst sammanhang, situerat svar på just det sammanhang och de
problem och förutsättningar som fanns där.532

Utgångspunkter och dilemman under observationsperioden

När jag bjöds in och bjöd in mig själv till att göra en fördjupad studie av det
pedagogiska dokumentationsarbetet på Åkervägens förskola, kan man säga att det
fanns en stark ömsesidig förhoppning och förväntan om att mötet mellan mig som
forskare och pedagogerna skulle leda till någon form av förändring, fördjupning eller
utveckling av såväl arbetet med, som teorierna kring, pedagogisk dokumentation.533

Det fanns dock ingen formulerad idé om vad den förändringen kunde bestå i. Vi
arbetade aldrig heller med att formulera strategier för pedagogernas arbete med
barnen. Det handlade mer om att ömsesidigt vilja befinna sig i en läroprocess kring
arbetet med pedagogisk dokumentation, som jag i början av arbetet talade om i termer
av parallella läroprocesser, men snart skulle förstå som kooperativa.534 Men en
gemensam utgångspunkt fanns och det var att vi var överens om visionen om en syn
på barn som medkonstruktörer av kunskap, samt att arbetet med pedagogisk
dokumentation var viktigt för att barnen skulle ges möjlighet att bli de
medkonstruktörer vi var eniga om att de skulle kunna vara.535 Ytterligare en annan,
men mer diffus, gemensam utgångspunkt var att lärande (för såväl barn som vuxna) är
en komplex process som utgår ifrån en kommunikation av hundratals uttryck/språk
mellan människor, samt mellan människor och miljön/omvärlden.536 Med en sådan syn
på lärande är det omöjligt att på förväg sätta upp målsättningar för ett förändrat arbete
i ett arbetslag. Lärandet ses istället som en samtidigt kollektiv och individuell process i
spänningen mellan det som fortlöpande händer i praktiken och de gemensamma och
individuella reflektionerna och uttrycken kring praktiken. Olika teorier kan hjälpa oss
att öka denna spänning. Ett förändringsarbete måste dock utgå från det specifika

                                                  
532 Lather, 1997b, s.17.
533 Denna förväntan sammanhängde med att förskolan under de senaste fyra åren deltagit i projektet ”Pedagogik
i en föränderlig omvärld” (1993-1997), som framför allt var ett slags ”försöksprojekt”, för ett utforskande och
dokumenterande arbetssätt och samtidigt utmana den dominerande synen på barn och kunskap. Projektet
beskrivs ytligt i kapitel 1. Se även Dahlberg, Moss & Pence, 1999; Dahlberg, Hultman, Lenz Taguchi, Lind &
Åsén, 2001.
534 Jag har valt begreppet kooperativa istället för kollektiva läroprocesser eftersom begreppet kollektiv refererar
till något sammanfattande och gemensamt, medan det kooperativa refererar till själva samarbetet och inte
resultatet av samarbetet (Svenska Akademins Ordlista). Kollektiv kan alltså även innebära en sammanslutning
kring en minsta gemensamma nämnare eller konsensusuppfattning som inte tolererar motstridigheter och olikhet.
En kooperativ process refererar till ett samarbete som kan utgå från motstridigheter och olikhet, och som inte
eftersträvar en sammanfattning där alla förenas under för alla gemensamma principer, målsättningar etc, utan
kan avslutas i konstateranden av skillnader och olikhet.
535 Lenz Taguchi, 1997.
536 Vi talade vid denna tid ibland om en konstruktivistisk och/eller konstruktionistisk syn på lärande. Se
Appelqvist & Lundin Eddesten, 2000.
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arbetslaget och deras egen dokumenterade praktik. Målsättningen för mötet mellan
pedagogerna och forskaren blir därför den aktiva reflektionen över den egna praktiken,
kopplad till en förhoppning om att en sådan reflektion och ett reflekterat handlande
skall innebära förändringar av synsätt, föreställningar och praktiskt handlande.

Som tidigare antytts innebar de fyra månader jag var på avdelningen Skorpan en
ständigt pågående konflikt med mig själv, som jag nedan skall försöka beskriva. Jag
visste vad jag skulle göra: Observera pedagogerna, men vara passiv i förhållande till
barnen och pedagogerna när de var med barnen. Däremot skulle jag vara en aktiv
samtalspartner när pedagogerna inte var i barngruppen, exempelvis i hallen under
dagen, samt under raster och under avdelnings-, personal- och planeringsmöten. Jag
visste också att jag skulle ge dem tillbaka mina utskrivna observationer och band-
utskrifterna så snart som möjligt, helst dagen efter.537 Samtidigt var jag inte riktigt klar
över vad det var jag kunde göra i termer av de dekonstruktiva analyser jag ville
genomföra. Därför försökte jag formulera vad det var jag inte ville göra, för att försöka
förstå vad det var jag ville göra. Detta återges i punkterna 1-3 nedan.

• Jag ville inte vara vad jag kallar för en normativ dekonstruktör och rekonstruktör.
Jag ville alltså inte göra dekonstruktioner tillsammans med pedagogerna med ett
syfte att synliggöra “svensk förskolepedagogik”, för att sedan göra motstånd mot
den och ersätta den med ett användande av pedagogisk dokumentation som efter-
liknade det i Reggio Emilia. Jag förstod ett sådant förhållningssätt som en slags
kombination av Foucaultinspirerade dekonstruktioner och ett rekonstruktivt arbete
med Reggio Emilia som modell. Denna “modell” har i sitt rekonstruktiva arbete
likheter med aktionsforskning.538

• Jag ville å den andra sidan inte heller vara en relativistisk dekonstruktör, det vill
säga en forskare som dekonstruerar och ger dessa dekonstruktioner tillbaka till
deltagarna, men utan att vara med och diskutera och/eller ta ansvar för det
utlämnade materialet. Jag har lite schabloniserat kallat ett sådant förhållningssätt
för ett “deconstruction and then? So what!”

• Jag ville inte heller göra en form av mer traditionellt upplagd studie som jag kallat
forskaren som deltagande observatör och dekonstruktör. Med traditionellt avser jag
ett slags deltagande observation av etnologiskt snitt, och att jag inte ger tillbaka
mina dekonstruktionsanalyser/läsningar till deltagarna, utan på egen hand och utan

                                                  
537 I realiteten var det mycket svårt att hinna med att skriva ut band och observationer. Varje dag genererade ca:
25-40 utskrivna sidor av observation blandat med rena bandutskrifter. Totalt observerades och bandades 52
dagar av praktiskt arbete varav 26 är fullständigt utskrivna. Dessutom 19 olika möten mellan vuxna fullständigt
utskrivna. Många band är ofullständigt utskrivna och har använts för olika syften, exempelvis att hastigt bilda sig
en uppfattning, eller att skriva ut kortare sekvenser av interaktion mellan barnen, mellan barn och vuxna eller
vuxna emellan. På detta kommer ytterligare 7 hela dagar (8-10 tim) av bandade samtal under de sk
konfrontationerna, som alla skrivits ut i sin helhet. Allt skrivet material har tillhandahållits deltagarna, både i
form av utskrifter och senare i form av dekonstruktiva analyser, artiklar etc.
538 För en diskussion kring aktionsforskning, se diskussion i särskilt avsnitt nedan.
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deltagarnas inblandning utför dekonstruktiva läsningar/analyser. Däremot innebär
en sådan modell, precis som ett etnologiskt forskningsarbete, att jag synliggör min
egen inverkan – effekt – som deltagande observatör på den verksamhet jag
studerar.

Genom att formulera vad det var jag inte ville göra blev det lättare för mig att
formulera vad det var jag ville eller åtminstone eftersträvade att göra. Därmed kunde
jag försiktigtvis börja skissera vad en feministiskt poststrukturell forskningspraktik,
med en aktivt deltagande, observerande och kooperativt dekonstruerande forskare,
skulle kunna innebära. En målsättning i det här arbetet var att vi tillsammans skulle
försöka göra dekonstruktioner mitt i praktiken, samt på de många möten jag deltog i.
Jag förstod dock ganska snabbt att det dekonstruktiva tänkandet, seendet, hörandet och
skrivandet inte skedde på beställning. Så här i efterhand ser jag att jag helt enkelt var
för oerfaren för att få detta att hända under min deltagande observationsperiod. Jag
behövde tid att se på min dokumentation och tänka vidare kring vårt fortsatta
samarbete i förhållande till ett dekonstruktivt arbete. Vad skulle det gå ut på? Hur
skulle det gå till?

Datainsamlingen i form av en mikro-etnografisk studie

Sommaren 1996 inledde jag försiktigtvis mitt samarbete med förskollärarna på
Skorpan. Då intervjuade jag Mikaela Sundberg och Solveig Åkerström om deras
erfarenheter av pedagogiskt dokumentationsarbete från tre år i projektet ”Pedagogik i
en föränderlig omvärld”. Avsikten var att samla in ytterligare data inför slutrapporten
av projektet. Dessa intervjuer liknade mest förutsättningslösa samtal under 3 timmar
vardera, utan bandspelare, men där jag förde löpande anteckningar på min bärbara
dator. Dessa intervjuer gav mig kunskap om avdelningens arbete hittills med
pedagogisk dokumentation inför starten av mitt eget projekt. Eftersom den tredje
deltagande förskolläraren, Susanne Hjelm, då endast varit anställd under projektets
sista år genomfördes inte någon intervju med Susanne.

Under hösten –96 deltog jag i alla avdelnings- och personalmöten på Åkervägens
förskola, för att bekanta mig med alla anställda, lyssna in hur de arbetade och ställa
frågor. Flera av dessa möten bandades och några av dem skrevs ut i sin helhet. Jag
använde detta material för eget bruk, som ett sätt att förbereda mig på sammanhanget
och försöka förstå hur pedagogerna tänkte. Den 17 november 1996 genomförde jag en
pilotstudie i form av en mikroetnografisk endagsstudie. Här använde jag typiska
etnografiska metoder av deltagande observation, med begränsad interaktion med barn
och vuxna, samt dokumentation i form av löpande observationer. Jag kompletterade
observationerna med ljudupptagning från kl. 08.45-14.00. Utgångspunkten för denna
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pilotstudie var att pröva ett etnografiskt observerande, där jag antecknade mina egna
känslor och funderingar i förhållande till det jag såg, ansiktsuttryck hos barn och
pedagoger och sådant som ljudupptagningen inte skulle kunna informera om.
Resultatet blev en 27 sidor lång rapport som jag gav tillbaka till de tre deltagande
förskollärarna på avdelningen Skorpan.

 Senare skulle jag förstå att den här typen av observerationer, som jag i första hand
baserade på ordagranna utskrifter av bandat tal, var mycket viktiga för ett dekonstruk-
tivt arbete. Deltagarna var självklart inte ”överens” med mig om de läsningar jag
gjorde av bandutskrifterna. De innebörder och betydelser som jag skrev fram menade
de vittnade om min okunnighet om deras arbete. Jag förstod att, för att få veta hur
deltagarna respektive jag själv som forskare ”läser” och förstår praktiken på ett eller
flera sätt, behövde jag ha ordagranna bandutskrifter. Med bandutskrifterna behövde vi
inte diskutera vad som verkligen hade sagts. Vi kunde nu utgå från bandutskrifterna
och försöka synliggöra de olika innebörder vi kunde avläsa i den text som förelåg.
Dels handlade detta om att tydliggöra att dekonstruktion inte handlar om att läsa fram
en underliggande sanning i det som sägs, utan om att från samma text göra en rad –
multipla – läsningar som låter sig informeras från olika perspektiv/diskurser. Därmed
fråntas den ordagranna utskriften den legitimitet den har som en autentisk återgivning
med bara en sann innebörd. Att använda enbart mina observationer och anteckningar
skulle inneburit att vi hade tvingats diskutera i ytterligare ett dekonstruktivt led,
eftersom den läsning man som forskare gör när man antecknar i sitt löpande protokoll
innebär en räcka av, vad jag uppfattar som, diskursivt inskrivna val. Detta var en
kunskap som överensstämde med deltagarnas egna erfarenheter. De gjorde ibland
sådana analyser av sina egna observationer av barnen, där de försökte förstå varför de
antecknat just det som antecknats och gjort de val de gjort i observerandet och
dokumenterandet av barnens arbete. Dessa olika val innebär i sig redan en viss
förståelse av situationen.

Efter pilotstudien fattade jag följande beslut inför mitt fortsatta arbete:

•  Närvara vid förskolan under våren 1997 under 2-5 dagar per vecka från klockan
8.00 till senast klockan 14.00. Mitt arbete skulle innebära en typ av deltagande
observation, där jag dels bandade i stort sett allt det tal som pågick i det rum jag
befann mig, samt förde löpande fältanteckningar. Dessutom hade jag en mindre
konventionell kamera med blixt, som jag flitigt använde. Jag beslöt att följa det
nystartade projektarbetet ”orientering”, och att följa någon av pedagogerna när de
arbetade med mindre grupper (2-10 barn i åldern 3-6 år) inom ramen för detta
projekt. De val jag gjorde handlade i första hand om ett slags rättvis fördelning av
tid till de olika pedagogerna. Barnen och föräldrarna informerades om att jag skulle
närvara, och föräldrarna fick information av mig personligen på ett föräldramöte i
januari 1997. (Etiska aspekter diskuteras närmare nedan under en särskild rubrik.)
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•  Närvara vid så många av förskolans möten som möjligt, såsom avdelnings- och
personalmöten samt planeringsdagar, vilket innebar 1-2 möten i månaden på
kvällstid samt 1-2 möten per månad under dagtid.

• Att vara en aktivt deltagande forskare. Utgångspunkten var att med inspiration från
etnologisk metodik använda deltagande observation. Det handlade dock om en
kombination mellan ett passivt observerande och möjligheten att interagera,
samtala, kommentera och fråga deltagarna när jag fann detta lämpligt. Skillnaderna
i förhållande till den deltagande observatören och aktionsforskaren beskrivs under
kommande rubrik.

•  Att skriva ut alla band och fältanteckningar och så snabbt som möjligt ge varje
deltagare ett exemplar av detta under våren, med sikte på att fördjupa arbetet med
denna dokumentation efter obeservationsperiodens slut. Det visade sig vara nära på
omöjligt att renskriva varenda dag, så jag skrev helt enkelt ut så mycket material
jag kunde fortlöpande under perioden. Sammanlagt bandades ca: 150 timmar tal.
Fullständiga utskrifter finns på 26 arbetsdagar och möten. Varje sådan utskrift
omfattar ca: 30 utskrivna sidor. Därutöver finns delar av arbetsdagar och möten
utskrivna. Vissa av banden har enbart lyssnats igenom, andra band har förpassats
till forskningsarkivet.

• Att inleda samarbetsprocessen efter observationsperioden med två heldagar, där vi
försökte sammanfatta vad som hänt under vårens projekt och börja arbeta
tillsammans med något av min dokumentation. Min intention var sedan att
regelbundet träffa pedagogerna under de nästkommande båda åren, eller så länge
som vi tyckte att det var nödvändigt. Metodiken för detta arbete (mitt eget
”analys”/läsningsarbete såväl som de kooperativa arbetsprocesserna) diskuteras
närmare nedan, samt i det kommande kapitlet.

• Avsikten med det fortsatta samarbetet var att jobba dekonstruktivt på olika sätt. Jag
förstod att jag måste pröva mig fram och förändra mina strategier vartefter
projektet fortskred, eftersom jag hade få metodiska förebilder eller metodologiska
texter att utgå från för detta arbete.

•  Att utföra intervjuer med de tre deltagarna i början och slutet på projekttiden.
Intervjuerna i början av projekttiden varade ca 3 timmar var, bandades och skrevs
ut i sin helhet. Den andra intervjun ersattes av ett gemensamt arbete med kollektiva
biografier och storyline-dekonstruktioner, som beskrivs nedan samt i det
kommande kapitlets avslutande läsning.
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Varför ”en aktivt deltagande forskare” inte är samma sak som en
deltagande observatör eller att bedriva aktionsforskning

Det som ibland betecknas som anti-positivistisk forskning handlar om ett avstånds-
tagande från idén om en objektiv observatör. Louis Cohen och Lawrence Manion
(1997) menar att en anti-positivistisk forskare hävdar att en förståelse av världen
kommer inifrån snarare än utifrån. Social forskning och utbildningsforskning handlar
därför om ett subjektivt snarare än objektivt projekt.539 Ett sådant perspektiv utgår från
att man måste ”lära känna” deltagarna för att kunna förstå dem. Martyn Hammersley
(1992) beskriver den etnografiska såväl som den kvalitativa forskningens utgångs-
punkt i ett motstånd mot att använda naturvetenskaplig metodik i tron på att därigenom
”finna sanningen”.540 Istället rekommenderas närhet och delaktighet i den kultur man
studerar. Dessa perspektiv dominerar idag den så kallade kvalitativa forskningen inom
utbildningsforskning och etnografi av olika slag. Hammersley menar dock att det även
i detta perspektiv finns en idé om realism, som innebär att oberoende realiteter kan
göras synliga och begripliga via forskarens direkta kontakt med dem i observation eller
djupintervjuer. Han ställer frågan om vi inte behöver fråga oss om etnografens iakt-
tagelser och rapporter inte är något annat än konstruktioner som är ett resultat av
forskaren själv och dennes forskningsprocess, snarare än realistiska representationer av
verkligheten.541 På motsvarande sätt talar Patti Lather om nödvändigheten att
problematisera och ifrågasätta idén om etnografen som någon som ”vet”.542

Det är mitt i Hammersleys fråga som den poststrukturella hållningen befinner sig,
eftersom poststrukturalism i första hand är en kritik av rådande och dominerande
kunskapsteori och forskningsmetodologi. Därför föreskriver inte den poststrukturella
hållningen hur forskning skall göras på ett ”bättre” sätt. Eftersom kunskap ses som
relationell och kontextbunden behöver varje undersökning planeras och designas
specifikt med utgångspunkt från sammanhanget och i förhållande till de relationer som
gäller där. Således innebär i bästa fall ett poststrukturellt inspirerat projekt just ett
projekt, där man inte på förhand kan besluta alla steg i processen, utan behöver ’följa’
både forskarens och deltagarnas processer som kunskapskonstruerande subjekt. Data
förstås som det som genereras av människor i relation till varandra, skriver Patti
Lather.543 Eftersom den poststrukturella hållningen handlar om att överskrida
innebörder och dikotomier, är det inte fråga om någon uppdelning mellan subjekt och
objekt eller subjektivitet och objektivitet. Istället utgår all kunskapskonstruktion från
verkligheten som en socialt, historisk och relationellt konstituerad text, som kan

                                                  
539 Cohen & Manion, 1997, s.26.
540 Hammersley, 1992, s.195. Se även introduktionskapitlet till Hammersley & Atkinson, 1997.
541 Ibid., s.196.
542 Lather, 1997, s.1.
543 Lather, 1991, s. 72.
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avläsas på en mängd olika sätt både av en enskild forskare eller deltagare samt mellan
olika individer.

Till skillnad från det som kallas grounded theory innebär ett projekt med denna
hållning att forskaren mycket noga har tänkt igenom sina teoretiska utgångspunkter
och perspektiv som bildar utgångspunkten för de läsningar man gör av sitt material.544

Det handlar således inte om ett teori-löst kunskapsgenererande eller en tro på att
”verkligheten” självt kan generera teori. Teorin genereras med utgångspunkt från de
teoretiska begrepp och ställningstaganden, som forskaren omfattar och tydliggjort för
sig själv före studien, och som hon/han är beredd att ta i bruk, omförhandla och om-
formulera under projektets gång. Därmed är den poststrukturellt inspirerade forskaren
hängiven den kunskapsskapande processen i det teori/praktik nexus där deltagarna och
forskaren interagerar och producerar kunskap tillsammans.545 Den relationella och
kontextuella aspekten av detta arbete innebär att forskaren behöver ta sin egen subjek-
tivitet i bruk, eller åtminstone göra sig mycket uppmärksam på hur hon/han är konsti-
tuerad som ett forskande subjekt. Valerie Walkerdine menar i nedanstående citat att
användandet av objektivitetskriterier och tredje person i den akademiska texten för
henne framstod som ett gömställe. Istället behöver vi hitta sätt att göra subjektiviteten
användbar i forskningsprocessen:

Everything that I had learned as a PhD student in psychology about the use of the
third person was revealed to me as a hiding place, not as a guarantor of objectivity
at all. If I discussed aspects of myself, then I was no different from the specimens I
sought to put under the microschope. I had to take seriously the position from
which I thought, felt, observed, wrote. But that postion was not a fixed place,
which told me that because I was born white, female and working-class, that I
should see the world in a particular way, but that the ways I had been brought up to
see the world, my very subjectivity, was created, produced, regulated in the social
realm itself. There was not then even some certain ’I’ to do the observing, even if I
took the step to present myself. I was non-unitary, contradictory, fragmented. /…/ I
will suggest that it is an impossible task to avoid the place of the subjective in
research, and that, instead of making futile attempts to avoid something which
cannot be avoided, we should think more carefully about how to utilise our
subjectivity as a feature of the research process.546

Forskarens synliggörande av sin egen subjektivitet i relationen till deltagarna innebär
ett omkonstituerande av en gängse syn på forskaren som den ”neutrale”, ”objektive”
och ”teoretiskt överlägsne”.547 Samtalen mellan forskare och deltagare kan då fokusera

                                                  
544 Se Glaser & Strauss, 1967.
545 Jämför Lather, 1991, s.55. Davies, 1999.
546 Wakerdine, 1997, s.59.
547 Den objektive och passive forskaren innebär dock också en mycket stark påverkan på verksamheten indirekt
via sin tystnad. För deltagarna som bli observerade finns alltid frågan närvarande vad det är forskaren tittar på,
hur han/hon värderar det hon /han ser. Omedvetet eller medvetet kommer deltagarnas val och handlingar att
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på att vi förstår saker på specifika sätt i relation till specifika erfarenheter, föreställ-
ningar eller teoretiska perspektiv. Walkerdine gör i sin forskning en poäng av att
innebörden inte bara går att utläsa från varje mening i ett utskrivet samtal som text.
Innebörden konstrueras även i en mycket sammansatt och komplex intertextualitet, där
även deltagarnas och forskarens ’fantasier’, ’åtrå’ och intressen finns närvarande.
Därför måste våra läsningar alltid ses som ofullständiga.548

Jag funderade länge över om inte det projekt jag planerade kunde förstås som ett
aktionsforskningsprojekt, men förstod sedan att skillnaden i förhållande till en
poststrukturalistiskt inspirerad etnografisk studie var mycket stora. Louis Cohen och
Lawrence Manion skriver att en aktionsforskare arbetar med utgångspunkt från en idé
om att diagnostisera ett problem i ett specifikt sammanhang och att sedan försöka lösa
problemet i detta sammanhang,.549 Vanligtvis innebär samarbetet att deltagarna
förväntas implementera forskarens och/eller gemensamt formulerade åtgärder. Dessa
utvärderas fortlöpande mot bakgrund av de målsättningar man satt upp för
aktionsforskningen. Cohen och Manion menar att aktionsforskning är emancipatorisk,
med sina tydliga och utvärderbara målsättningar. De menar att aktionsforskning är en
direkt och logisk följd av en progressivistisk hållning.550

Som kontrast till detta kan man ställa flera utbildningsforskares syn på
poststrukturellt inspirerad etnografisk forskning, exempelvis ”ethnography as a site of
doubt” för att använda Deborah Britzman, eller ”inquiry as a site of crisis”, för att
citera Gayatry Spivak.551 Att arbeta med ”tvivel” och ”kris” istället för att på ett
progressivistiskt sätt uppnå en tänkt målsättning med hjälp av till synes självklara
tänkta strategier, handlar inte om att inte vilja åstadkomma ’förändring’ eller
’förbättring’. Däremot handlar ett sådant arbete om en insikt om att ’förändring’ eller
’förbättring’ är något som är relaterat till de betydelser vi lägger i det vi säger, tänker
och gör, och att det är först i samband med att vi sätter våra betydelser i kris och
tvivlar på deras självklara innebörder, som vi kan ’förändra’ och ’förbättra’ vårt
tänkande och handlande i ett specifikt sammanhang. Dessutom innebär detta tvivlande
att vi inser att inget sätt alltid är enbart rätt och riktigt för alla, ens i ett mycket
begränsat sammanhang. Detta ger utrymme för en helt annan form av etik, som inte
bara tolererar olikhet, utan även använder sig av olikhet för att sätta våra för givet
tagna innebörder och handlingar i tvivel och kris. Samtidigt innebär denna typ av
forskning även ett etiskt ansvar att arbeta rekonstruktivt, men med en insikt om att all
rekonstruktion alltid innebär ett konstruerande som kan fungera både normerande och
uteslutande. Jeanette Rhedding-Jones skriver på motsvarande sätt om nödvändigheten
                                                                                                                                                              
påverkas av detta. Samtidigt finns en maktlöshet från de observerades sida. De vet att de inte direkt kan påverka
den analys som forskaren gör.
548 Walkerdine, 1997, s.45-77.
549 Cohen & Manion, 1997, s.186.
550 Cohen & Manion, 1997, s.188 med referens till Hodgkinson.
551 Båda dessa citat finns refererade i Lather, 1995, s.12-13.
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av att efter det dekonstruktiva arbetet se rekonstruktionen som en diskursiv produk-
tion.552 Därför behöver forskaren tillsammans med deltagarna i ödmjukhet, inför ett
eventuellt behov av att omförhandla, fatta varje vidare beslut om hur man tillsammans
fortskrider i projektet. Med ett sådant perspektiv kan betydelsen av begreppet osäker-
het förskjutas från svaghet till styrka. Osäkerheten avkräver oss ett mycket större
ansvar för våra beslut än tvärsäkerheten och den bevisbara riktigheten. Den aktivt
deltagande forskaren i ett poststrukturellt inspirerat forskningsprojekt påtar sig således
ett mycket stort ansvar genom hela forskningsprocessen, som etiskt kan påstås
överskrida både aktionsforskningens och en konventionell etnografisk forskning och
dessa metoders möjligheter att gömma sig bakom tillsynes överrenskomna målsätt-
ningar och strategier, eller möjligheten att leverera en ”sann” representation av en
studerad verklighet.

Något om de poststrukturella läsningarna och genererandet av
”responsdata”

Det är inte bara i själva genomförandet av ett forskningsprojekt som den metodolo-
giska och teoretiskt/praktiska hållningen skiljer sig, utan även i förståelsen av de data
man samlar in och använder som forskare. Analyserna, som i ett poststrukturellt inspi-
rerat forskningsarbete brukar kallas läsningar, kan utgå från en eller flera olika
dekonstruktiva processer. Foucault-inspirerad dekonstruktion handlar ofta om att
synliggöra hur makt produceras via dominerande diskurser och praktiker, medan
Derrida-inspirerade dekonstruktioner handlar om att synliggöra dikotomierna i våra
tankestrukturer (men även deras maktproducerande), samt att försöka förskjuta
innebörder och göra multipla läsningar.553 Som redan framgått av texten ovan, har jag
som aktivt deltagande forskare valt att, inte bara generera data på flera olika sätt, utan
även använda dem på olika sätt, både i förhållande till mitt eget läsningsarbete, men
även i förhållande till de deltagande pedagogerna. Mitt arbete har kännetecknats av att
det min läsning producerat återförts till deltagarna i vad jag har kallat konfrontationer.
Utgångspunkten har varit mitt tänkande kring hur motståndet kan fungera produk-
tivt.554 Varje konfrontation har ljudbandats och renskrivits. Med andra ord har jag
därigenom fått nya data som kan betecknas som ”respons-data”.555 Dessa data har jag
använt för att fatta nya beslut i förhållande till hur jag skall fortskrida med mitt
läsningsarbete.

                                                  
552 Rhedding-Jones, 1996, s.12.
553 Jämför Rhedding-Jones, 1996a, s.24. Se även kapitel 4 samt kapitel 2 kring dekonstruktionsbegreppet.
554 Se kapitel 5 första läsningen.
555 Lather, 1996, s.538.
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Elizabeth Adams St.Pierre talar om Gille Deleuze bild av ”the fold” i betydelsen av
ett oupphörligt uppvecklande eller uppackande av data.556 Min forskningsprocess inne-
bar något av ett sådant ’uppvecklande’ av lager efter lager av förståelser med utgångs-
punkt från ungefär samma data (samma utskrivna dagar och sekvenser från praktiken).
I konfrontationerna med deltagarna vecklades ytterligare ett eller flera lager av
förståelser upp. Adams St.Pierre menar att den här typen av arbete, till skillnad från att
på ett mer traditionellt etnografiskt sätt analysera med hjälp av kategorier, understryker
olikheter och skillnader som är så viktig för arbetet med begrepp och innebörder. Hon
hävdar att kategorier ger fixerade och begränsade zoner med egna rättigheter och
specifika egenskaper, som innesluter och utesluter vissa förståelser. 557

Den här processen mellan mig och deltagarna pågick under 2 1/2 år och såg i sam-
mandrag ut på följande sätt:

•  Försök till multipla läsningar av tre dagars praktik synliggjord i spaltdokumen-
tationer i maj 1997. Spaltdokumentationerna var organiserade i fyra spalter. Den
första angav vad som skedde i praktiken med utgångspunkt från fältanteckningar.
Den andra citerade vad deltagarna sade om det som skedde. Den tredje bestod av
det jag sade och kommentarer till vad jag själv gjorde. Den fjärde spalten utgjorde
mina reflektioner och självreflektioner av vad både deltagarna och jag själv sagt
och gjort. Att avkräva deltagarna att leverera andra sätt att förstå dessa data
fungerade inte. Dels handlade det om att jag ännu inte tydliggjort hur pedagogerna
redan använt de dekonstruktiva verktygen, när de tänkte kring barnens föreställ-
ningar, strategier, teorier och fantasier i lek och arbete. Dels handlade det om att de
ännu inte konfronterats på detta sätt med dokumentation av sitt eget tänkande och
handlande, det vill säga rena textutdrag där de kunde läsa vad de själva sagt och
med reflektioner från mig. Detta upplevdes till en början både svårt och kanske till
och med hotfullt. Resultatet av två heldagar tillsammans innebar visserligen att vi
tränade oss att se på data och diskutera dem allmänt, men genererade inte de
multipla läsningar jag hade hoppats på varken hos mig själv eller deltagarna. Jag
insåg att jag inte kunde hantera den här typen av data, som utgjordes av de vuxnas
tal och reflektioner, på detta sätt. Jag måste tänka ut ett annat sätt att arbeta
dekonstruktivt med dessa data.

• Inför höstterminen 1997 arbetade jag på två fronter med mina data. Dels hjälpte jag
pedagogerna att sammanfatta ”orienteringsprojektet” med barnen, och försökte få
igång diskussioner där vi kunde hitta fler sätt än ett att förstå vad både barnen och
pedagogerna hade gjort. Det andra var att jag bearbetade samma tre dagar, men att
jag nu gjorde en egen mycket tydlig dekonstruktiv läsning av de mest vanligt
förekommande begreppen deltagarna och jag själv använt när vi talade om prak-

                                                  
556 St.Pierre, 1997, s.177-178.
557 Ibid., s. 178.
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tiken och det barnen gjorde.558 Utgångspunkten var att jag ville synliggöra vilka
begrepp som tycktes innebära ett motståndstagande i vissa sammanhang, och vilka
begrepp som ofta tycktes upphöjas till norm och/eller ideal. I konfrontationen med
deltagarna började vi försiktigtvis arbeta med dekonstruktiva och multipla
läsningar, där vi använde varandras olikhet i läsningarna av specifika sekvenser
och uttalanden samt begrepp. Deltagarna efterlyste då att jag skulle försöka göra en
läsning av mitt material som tydliggjorde dessa multipla läsningar bättre. Inte minst
för att de ville göra rättvisa åt den komplexitet de upplevde i sitt eget tänkande, där
min första läsning för dem framstod som förenklad och ”svart-vit”.

• Den andra läsningen innebar därmed ett försök att tydliggöra ”både-och” i förståel-
sen av en rad sekvenser från praktiken med barnen, där framför allt de teoretiska
begreppen makt och emancipation fokuserades som en modernistisk dikotomi, vars
antingen-eller behöver överskridas. I konfrontationen med pedagogerna kom
mycket kreativa dekonstruktiva diskussioner igång kring läsningen och data. Vi
klarade av att diskutera data utan att bedöma, döma eller klistra ord och uttalanden
i varandras pannor och behäfta dem till personen. Ett helt nytt diskussionsklimat
åstadkoms och jag beslutade att vårt nästa arbete skulle vara att kooperativt
dekonstruera centrala begrepp för verksamheten samt hela ”orienteringsprojektet”
med barnen.

• Till nästa konfrontation hade jag förberett ett material som teoretiskt och praktiskt
exemplifierade den dekonstruktiva processen med en rad exempel. När vi sedan
träffades, efter det att pedagogerna som vanligt tagit del av mitt material, jobbade
vi dekonstruktivt med en rad begrepp. Vi upptäckte att vi behövde mera tid och ett
par månader senare genomförde vi ytterligare två heldagar av dekonstruktiva
läsningar. Det var både lätt och svårt, men uppfattades övervägande som en viktig
men komplex process. Jag funderade på hur vi skulle gå vidare och tänkte att den
andra uppföljande intervjun skulle kunna ersättas av ett kooperativt och de-
konstruktivt arbete kring förskollärarnas subjektivitet som professionella och
kvinnor. Ett av mina syften med detta var att jag trodde att om man jobbade med
att dekonstruera sin egen subjektivitet i sin profession, så skulle man kanske
uppleva den dekonstruktiva processen ”in på bara huden”. Därigenom kunde vi
tillsammans träna oss i ett dekonstruktivt tänkande på ett sätt som tog hela den
egna subjektiviteten i bruk. Kanske skulle deltagarna då på ett annat sätt bli
uppmärksamma på ett dekonstruktivt tänkande, vilket jag uppfattade att de redan
sysslade med, och känna att de hade närmare tillgång till detta verktyg än de
trodde.

                                                  
558 Inför varje så kallad konfrontation (fyra stycken) skrev jag fram ett material på mellan 30 och 60 sidor som
deltagarna tog del av i god tid före konfrontationen. Utgångspunkten för varje konfrontation var den text jag
levererat. Själva konfrontationen bandades, skrevs ut och gavs tillbaka till pedaogerna.
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•  Inför de två heldagar då vi beslutat att jobba med subjektivitetsdekonstruktioner
förberedde jag ett teoretiskt/praktiskt material som utgick från ett metodologiskt
arbete med kollektiva biografier, såsom Bronwyn Davies använt dem med en
feministisk poststrukturell hållning.559 Deltagarna ombads skriva ett antal berättel-
ser, läsa dem för gruppen och skriva om dem. Dessutom arbetade vi med utdrag ur
forskningsprojektets inledande intervjuer och försökte göra dekonstruktiva läs-
ningar, så kallade storyline-dekonstruktioner, av dessa utdrag. Detta arbete
avslutade vårt kooperativa samarbete kring mina data och blev de sista nya data
som jag samlade in för mitt projekt. Som vanligt skrevs ljudupptagningarna ut
ordagrant och tillsändes deltagarna, tillsammans med min läsning av dessa data.

•  Härefter arbetade jag med att skriva fram avhandlingen, varvid alla avsnitt ur
avhandlingen tillsändes deltagarna för kommentarer, men utan att några nya
”respons-data” samlades in.

Stora delar av de läsningar och det material som jag förberedde inför våra konfronta-
tioner finns i delvis omskrivet och nedkortat skick som en del av nästa kapitel, där
ovanstående processer närmare beskrivs.

Den aktiva intervjun

I början av vårterminen 1997 genomförde jag intervjuer med de tre förskollärarna.
Utgångspunkten för dessa intervjuer var min förståelse av förskolepedagogen som ett
’agentiskt’ subjekt i pedagogisk praktik, vars pågående konstituerade subjektivitet
utgör möjlighetsvillkoren för pedagogens tänkande och handlande. Förskollärarnas
subjektivitet var för mig intressant främst ur två synvinklar; dels som utbildad expert
och dels i sin egenskap av kvinna, i ett arbetsfält som institutionaliserat kvinnliga
arbetsuppgifter – vård, omsorg, uppfostran och utbildning av förskolebarn.

Även i relation till intervjuarbetet förstod jag det som att data skapades i ett
samarbete mellan mig själv och de intervjuade. Jag valde att i stort följa James
Holsteins och Jaber Gubriums (1995) idéer och erfarenheter av det de kallar för den
aktiva intervjun. De utgår från ett perspektiv som innebär att mening och innebörd är
en produkt av mellanmänsklig interaktion, där båda parterna i en intervju med
nödvändighet och ofrånkomligen är aktiva. De är båda involverade i ett
meningsskapande arbete.560 Detta innebär att Holstein och Gubrium går emot den
traditionella bilden av den intervjuade/respondenten som en källa av svar som skall
tömmas, det vill säga ett passivt subjekt som inte är involverad i ett aktivt

                                                  
559 Den kollektiva biografin beskrivs i nästkommande kapitel 6 fjärde läsningen på det sätt som även deltagarna
fick den beskriven för sig inför vår avslutande konfrontation.
560 Holstein & Gubrium, 1995, s.4.
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meningsskapande. I den aktiva intervjun ser jag den intervjuade som en berättare som i
själva berättandet producerar en viss berättelse om sig själv. Vad den intervjuade
berättar beror på vilken position hon tar, om hon, som i dessa intervjuer, tar positionen
som kvinna, mor eller professionell pedagog. Detta innebär att kunskapen som
produceras under intervjuns gång kan ändra karaktär beroende på vilken position den
intervjuade antar. Kunskapen är alltid i tillblivelse. Holstein och Gubrium uttrycker sig
på följande sätt:

Stocks of knowledge are only partially historical. Because the knowledge the
respondent calls on is always knowledge-in-the-making, it does not purely reflect
the respondent’s past. The past is linked with what is being made of the present,
that is, the respective positions from which one can speak of life.561

Men även intervjuaren är aktiv i den narrativa produtionen. Hela sättet att introducera
intervjun och den studie som intervjun ingår instruerar och föreskriver vilken kunskap
som kommer att produceras under intervjun, hävdar Holstein och Gubrium.562 En
viktig aspekt av intervjuande som Ann Oakley (1988) skriver om är maktförhållandet
mellan den intervjuade och intervjuaren. Hon förespråkar den icke-hierarkiska inter-
vjun, som innebär att intervjuaren måste investera sin personliga identitet i sitt
förhållande till den intervjuade. Oakley visar att den intervjuade i den icke-hierarkiska
intervjusituationen med stor sannolikhet kommer att ge mycket starka uttryck för ett
intresse för och ett accepterande av forskningsprojektets mål. Detta, menar Oakley,
verkar ha större betydelse för den intervjuades samarbetsvilja än det personliga
förhållandet i sig, som samtidigt utgör förutsättningen för att ett sådant förtroendefullt
samarbete överhuvudtaget skall komma till stånd.563 Oakley omformulerar intervjuar-
rollen från att vara ett data-insamlande instrument för forskning till att bli ett data-
insamlande instrument för dem vars liv forskningen behandlar. Detta var något som de
intervjuade förskollärarna i mitt projekt gav uttryck för; att intervjuerna och det övriga
samarbetet med mig var lika mycket för deras egen skull som för min. Vi uttryckte
ofta och på flera olika sätt det ömsesidiga beroendet i vårt samarbete, och eftersträvade
hela tiden en jämvikt så att inte en av parterna (och då framför allt förskollärarna) på
något sätt kände sig utnyttjade. En grundläggande förutsättning för detta, som Oakley
också påpekar, är att intervjuaren och forskaren är en och samma person. Forskaren/
intervjuaren måste i ett sådant förhållande vara beredd att framträda som ett subjekt,
som kan svara för sig själv och besvara frågor gällande både sig själv och den forsk-
ning hon bedriver.564 Att se både sig själv och den intervjuade som centrala subjekt i
forskningsarbetet är, som jag ser det, grundläggande för en feministisk och post-

                                                  
561 Ibid., s.31-32.
562 Ibid., s.40-41.
563 Oakley, 1988, s.46.
564 Ibid.
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strukturell forskningspraktik. En viktig avsikt i ett sådant forskningsperspektiv är
också att forskningen kan leda till ett förändrat tänkande och handlande.565 I den
meningen är feministisk poststrukturell forskning alltid politisk.

De frågor jag ställde i intervjuerna syftade till att klarlägga hur respondentens
subjektivitet är konstituerad med utgångspunkt från hennes identitet som kvinna och
som professionell pedagog.566 Jag ville försöka komma åt vilka diskurser som har
dominerat och idag dominerar hennes tänkande kring sig själv som pedagog, som
kvinna och förskollärare, samt kring barn, fostran, utbildning och lärande. En viktig
gemensam bakgrundskunskap för dem och mig var att förskolan ingått i projektet
”Pedagogik i en föränderlig omvärld”. Jag var intresserad av att se vad som plockats
upp respektive förkastats eller inte använts i de diskurser som florerat och utvecklats
under detta projekt. Det var också en målsättning för mig att försöka få förskollärarna
att ge uttryck för hur de diskurser som de upptagit under sin utbildning har påverkat
deras tänkande och handlande. Lika intresserad var jag av att försöka komma åt vad
diskurserna kring kvinnan och modern under olika tider har haft för betydelse för deras
tänkande och handlande i en pedagogisk praktik.

För att synliggöra hur diskurser är ”bundna” till ett visst historiskt och socialt sam-
manhang arbetade vi under intervjun med att fylla i och relatera till en så kallad
livslinje.567 Jag föreslog förskollärarna att markera under vilka perioder hon utbildat
sig, varit hemarbetande, varit yrkesarbetande på hel- respektive deltid, samt pricka in
andra avgörande händelser som giftermål, sambo, skilsmässa, barnafödslar, sjuk-
domar, flyttningar eller andra avgörande händelser eller inspirationskällor. De inter-
vjuade beslutade själva var intervjun skulle utföras och alla tre valde det egna hemmet.
Intervjuerna tog tre timmar vardera, spelades in på band, skrevs ut och skickades
tillbaka till förskollärarna. Intervjumaterialet har i första hand använts på två olika sätt.
Dels i de textrutor som förekommer på olika ställen i avhandlingen och dels i arbetet
med dekonstruktiva samtal kring förskollärarnas subjektivitet i projektets avslutande
kooperativa process.568

Från diskussioner om validitet och reliabilitet till ett utvidgande av
praktikerna kring forskningsetiken

Med en poststrukturell hållning till såväl forskningsprocessen som analysarbetet och
framskrivandet av data blir frågor om validitet och reliabilitet problematiska. Elizabeth
Grosz menar att både sannings- och validitetsbegreppet utgår från en idé om att ett
mänskligt beteende existerar oavhängigt av den kunskap man skapar om detta beteen-
                                                  
565 Jämför Reinharz, 1992, s.175.
566 Se bilaga 3. Frågemall och livslinje.
567 Ibid. Se Davies & Esseveld (1989) om arbete med livslinjer.
568 Se kapitel 6 tredje läsningen.
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de, det vill säga att ”verkligheten” skulle kunna vara resistent mot falska metoder eller
falska tolkningar av den.569 Joseph Scheurich ifrågasätter huruvida det överhuvudtaget
är möjligt att tala om validitet i det han kallar post-positivistisk forskning.570 Hans
resonemang är mycket komplexa men faller tillbaka på det omöjliga i att någonsin
kunna träda ut ur – till ett rum utanför – ett maktproducerande, vilket Judith Butler så
tydligt uttrycker i följande citat:

There is no pure place outside of power by which the questions of validity might be
raised, and where validity is raised, it is also always an activity of power.571

Filosoferna Grosz och Butler och etnologen Scheurich gör oss uppmärksamma på att
alla frågor om validitet handlar om dikotomiserande praktiker av inneslutande och
uteslutanden; antingen – eller; likt – olikt, och därför alltid producerar en dominans av
det ena (likhet – då man lyckas göra den andre till sig själv) över det andra (då den
andre inte kan bli densamme som jag).572 Validitet hänger samman med ”viljan att
veta” och ”viljan till makt” och kontroll.573 Valididet är bedömningen huruvida den
andre på ett acceptabelt sätt konverterats till likhet och överrensstämmelse i förhållan-
de till en viss epistemologi. Detta gäller även de resonemang kring validitet som
produceras inom ett poststrukturellt paradigm, poängterar Scherich.574 Därmed
kommer de kriterier man ställer upp för validitet, oavsett om de produceras inom ett
modernistiskt eller poststruktuellt paradigm, alltid att producera ett inneslutande och
ett uteslutande.

Patti Lather skriver att när man bestämt sig för att ifrågasätta de traditionella
grunderna för validitet i form av giltigheten och generaliserbarheten av forskarens
resultat, handlar det inte längre om validitet som en värdering utan snarare som en
funktion. Frågor om tillförlitlighet handlar om ansvar i förhållande till sociala
förhållanden och etik i det sammanhang man beforskar/forskar inom. Ett sådant
synsätt decentrerar och förskjuter traditionella epistemologiska garantier, till praktiker
som behöver beaktas i förhållande till kontexten och de multipla möjligheter som finns
där. Det hon kallar en reflexiv validitet handlar om hur diskursen opererar och gör sitt
jobb, skriver Lather.575 Validiteten är alltid ofullständig, situerad i specifika samman-
hang och temporär/tillfällig. Därför föreslår Lather att vi istället skulle kunna tala om
en situerad validitet.576 En situerad validitet sammanför kunskapsteori och etik, skriver
Scheurich, även om han ändå inte är nöjd, eftersom han menar att även denna

                                                  
569 Grosz, 1995, s.28.
570 Scheurich, 1996, s.58.
571 Judith Butler i Lather, 1997b, s.3.
572 Scheurich, 1996, s.56.
573 Ibid., s.55.
574 Scheurich, 1996, s.54 ff.
575 Lather, 1997b, s. 6.
576 Lather, 1997b, s.9 och 15.
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producerar makt i förhållande till inneslutanden och uteslutanden, där en studie sägs ha
situerad validitet medan en annan inte har det. Istället förordar Scheurich validitet i
termer av ett slags vild, okontrollerad lek med olikhet, likt en Bakhtiansk dialogisk
karneval.577 Ett sådant resonemang, menar jag, hamnar i själva validitetsbegreppets
omöjlighet och obrukbarhet, varför jag helst av allt skulle vilja se möjligheten av att
helt och hållet undvika användandet av begrepp som validitet och reliabilitet och
istället utvidga praktikerna kring forskningsetiken.

Från ett forskningsetiskt perspektiv vill jag börja med att säga att det här projektet
växte fram som en idé i ett visst sammanhang, där en god och ömsesidigt respektfull
kontakt mellan mig som forskare och deltagarna redan hade etablerats. Deltagarna
hade uttryckt sin vilja till ett samarbete på villkor att de inte fick en alltför stor
arbetsbelastning, och med en önskan om att få arbeta kooperativt och reflekterande
kring sitt tänkande och sin praktik. Man kan säga att det funnits en stark ömsesidighet,
där jag samtidigt bjudit in mig själv och blivit inbjuden, med förväntningar om att
båda parter har något att vinna på samarbetet och därmed ett ömsesidig beroende.
Sådana förutsättningar har samtidigt särskilda etiska fördelar och svårigheter. Den
uppenbara fördelen är att samarbetet till stor utsträckning går på god vilja. En nackdel
är att det som kan upplevas som vänskap i lika hög utsträckning kan hindra ärlighet,
som den kan ge data som annars är svåra att komma åt. Dessutom finns en risk att man
som forskare förbiser enkla etiska forskningsregler som skyddar deltagarna.

Vi skrev tidigt ett slags ”kontrakt” som deltagarna diskuterade med mig och accep-
terade.578 Här framgick att jag ville göra en deltagande observation som aktivt
deltagande forskare, och att jag hade för avsikt att låta dem läsa allt mitt skrivna
material under hela projektets gång fram till slutprodukten av en avhandling. Vi kom
även överens om att vi tills samarbetet var över inte skulle talas vid och träffas som
vänner, utan hålla all kontakt med varandra på professionell basis. Med andra ord
skulle vi inte bygga upp några beroenden mellan varandra som inte hade med våra ge-
mensamma professionella intressen att göra. Jag såg detta som ett skydd, inte bara för
deltagarna, utan även för mig själv, eftersom jag inte hade en aning om vad som skulle
kunna hända i mina försök till vad som kunde bli utmanande processer med deltagarna
och för mig själv. Genom att nästan överdriva i mina förfrågningar om tillåtelse att
skriva kring material från förskolan, och ständigt mata deltagarna med allt jag skrev
som hade det minsta med dem att göra, poängterade jag gång på gång villkoren för
vårt kontrakt och möjligheten för dem att säga nej till ett fortsatt samarbete och till
användandet av materialet. Dessutom ville jag motarbeta bilden av forskaren som sitter
på sin kammare med data som han/hon ”gör vad hon/han vill med” så snart studien är
över och alla papper om tillåtelse att använda materialet är påskrivna.

                                                  
577 Scheurich, 1996, s.58.
578 Se bilaga 1.
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Etiken är inte övergiven i en poststrukturellt inspirerad studie, tvärtom, men den
kräver ett omformulerande, skriver Elizabeth Adams St.Pierre.579 I en studie där meto-
den förhandlas fram i ett situerat sammanhang och där validiteten ses som situerad och
ofullständig, kan man tala om hela metoden som en etik och ett ansvarstagande,
skriver Patti Lather. Forskarens position skiftar från att vara den som vet till den som
tar emot och samlar in data och berättelser, och sedan föreslår läsningar istället för att
förklara och ge svar.580 Även om vissa grundläggande etiska praktiker givetvis använts
för mitt projekt, så har även de etiska aspekterna förhandlats fram under projektets
gång. Exempelvis framstod det som alltmer självklart att de tre förskollärarna skulle
och ville framträda i texten med sina fullständiga namn. Dels handlade det om att vi
var överrens om att deras ordagranna kommentarer till mina läsningar producerade nya
sätt att förstå för läsaren. Även om dessa ord inte skall läsas som deltagarnas
autentiska röster, så såg båda parter att det fanns en poäng med att de tre förskollärarna
fick ta plats på detta sätt också som identiferbara subjekt. Det handlade om att all min
text som forskare producerats i ett kooperativt samarbete med just Solveig, Susanne
och Mikaela. Vi ville tydligt synliggöra dem som medkonstruktörer av min text, även
om de inte skulle stå som medförfattare. Till syvende och sist är det ändå alltid
forskaren som gör alla val av det som sägs och är den som är etiskt ansvarig för texten.
Det går aldrig att komma undan att avhandlingsprojektet är mer ”mitt” än ”deras”,
varför användandet av deras namn också kan ifrågasättas. Det finns alltid en aspekt av
makt där förhållandet mellan forskare och deltagare är och förblir ojämlikt. Därför
innebär beslutet att framträda med fullt namn ett etiskt mycket svårt och riskfyllt
ställningstagande för de tre förskollärarna. Walkerdine skriver om det ofrånkomliga
maktförhållandet mellan forskaren och deltagarna i kooperativa processer.

While there have been some attempts to produce accounts jointly written by
researcher and researched /…/, we cannot escape the recognition that research is
produced and written up inside an academic community and the effectivity of our
claims to truth operate in the social field, in the places in which populations are
regulated and managed.581

I förhållande till barnen och föräldrarna företog jag följande strategier. Barnen och
föräldrarna informerades av förskollärarna före min etnografiska deltagande observa-
tionsperiod. De fick veta att jag skulle vara närvarande flera dagar i veckan under
vårterminen, att jag skulle anteckna, fotografera och ställa fram min bandspelare.
Förskollärarna kontrollerade att det inte fanns några invändningar bland föräldrarna.
Jag presenterade mig på ett föräldramöte före starten av min etnografiska deltagande
observationsperiod, där jag även personligen gav information om vad det var jag

                                                  
579 St.Pierre, 1997, s.185.
580 Lather, 1997, s.17
581 Walkerdine, 1997, s.74.
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skulle göra. Föräldrarna gav här själva sitt samtycke till mig att jag skulle få
dokumentera och fotografera deras barn. Jag infomerade även om att jag senare troligt-
vis skulle komma att använda både bilder och citat av vad barnen sagt i min forskning
och i föreläsningar. Inför arbetet med att skriva ihop avhandlingen ett år senare fick
alla föräldrar ett personligt brev av mig.582 Här ombads föräldrarna skriftligen ge sin
tillåtelse respektive sitt förnekande av att använda barnens förnamn i avhandlingen,
samt möjligheten att specificera sina krav i förhållande till publicerandet av textavsnitt
där deras barn figurerar. Alla föräldrar samtyckte till användandet av barnens förnamn
och ett litet antal föräldrar specificerade sina krav på att få läsa material före
publicering.

Eftersom barnen redan var så vana vid att fotograferas, filmas och observeras och
såg det som en självklarhet, handlade det för dem i första hand om att ytterligare en
vuxen ofta fanns i rummet. Barnen visste vad jag hette men tilltalade mig nästan
aldrig, utan konstaterade bara om jag var där eller inte. De bad mig i stort sett aldrig
om hjälp eller pratade inte med mig annat än vid lunchen, där jag var en av flera vuxna
samtalspartners. Jag åt alltid lunch med den grupp barn som jag hade observerat på
morgonen. Jag förundrades mycket över hur jag samtidigt upplevde mig själv som
anonym för dem under arbetspassen, men under lunchen ofta tilltalades vid namn,
ombads skala potatis och delta i konversationen.

Skrivandet och läsandet som en diskursiv praktik

Skrivandet är diskursivt i sig självt, varför den poststrukturella forskarens skrivande är
ett uttryck för en poststrukturell praktik.583 Den text som möter läsaren i det komman-
de kapitlets läsningar av materialet från Åkervägen, liknar kanske inte den veten-
skapliga text som läsaren är van att läsa. Den är troligtvis mer personligt hållen och
redovisar försiktigtvis forskarens problem, ställningstaganden och valsituationer på ett
tydligare sätt än vad som är brukligt i vetenskaplig text. Den hänvisar till att forskaren
såväl som deltagarna i studien är i en lärandeprocess under projektets gång, som inte
följer någon på förhand fastlagd mall eller ”röd tråd”, utan att vi arbetar i projektform.
Projektets gång utformas i själva gåendet; tankarna i tänkandet; handlingen i
handlandet och texten i skrivandet. Avhandlingstexten försöker göra den teoretiska
texten produktiv i förhållande till praktik(texten) och tvärtom. Den försöker visa på
flera sätt än ett att förstå samma text, och den försöker synliggöra några av de många
motstridigheter som såväl teoretisk som praktisk text alltid härbärgerar, inte minst för
att teoretisk text alltid också är praktisk och praktisk text alltid är teoretisk.

                                                  
582 Se bilaga 2. Brev till föräldrar.
583 Rhedding-Jones 1996, s.21.
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Även om det är min förhoppning att det nästkommande kapitlet skulle kunna vara
förhållandevis lättillgängligt för verksamma praktiker i förskola och skola, handlar det
inte om en text som är tillrättalagd för att läsas av icke akademiker. De textrutor som, i
likhet med kapitel tre dyker upp, handlar inte heller här om att återge förskollärarnas
”autentiska röster”. Fullt medveten om att textrutorna ändå ofrånkomligen kommer att
läsas på detta sätt av en mängd läsare, skulle jag vilja be läsaren att inte bara avkräva
författaren ett ansvar för sin text, utan att även läsaren gör en ansvarsfull läsning i
förhållande till denna text.584 Syftet med att lägga ”respons-data” i textrutor handlar
alltså återigen inte på något förenklat emancipatoriskt sätt om att ”ge deltagarna en
röst”. Istället måste de förstås som ett sätt att öppna för läsarens delaktighet i att
konstruera såväl deltagarnas som min historia, samtidigt som de utmanar (skapar
igenkännande och/eller motstånd) i förhållande till läsarens egna historier. Ett viktigt
syfte med dessa textrutor är därmed att bryta upp den hegemoniskt förklarande
avhandlingstexten, och bjuda in till motstridighet, ’motstånd’ och delaktighet i de
”mellanrum” som skapas mellan avhandlingstext och textrutor, samt mellan boksidan
och läsaren. Sammanfattningsvis skulle jag vilja se att dessa ställningstaganden kan
uppfattas som ett mycket blygsamt, men för mig, starkt etiskt utmanande av gängse
akademisk text.

                                                  
584 Spivak talar om nödvändigheten av att inte bara avkräva författaren ett ansvarsfullt skrivande utan även att
läsaren gör ”a reading that is responsible to the text”.  Spivak i Lather, 1996, s. 527.
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ETT UTFORSKANDE AV ’MOTSTÅNDETS’ ETIK

En inledning om varför motståndsbegreppet blev viktigt

Det var två saker jag tyckte att jag behövde arbeta med efter min första ”misslyckade”
konfrontation med förskollärarna och försöket till multipla läsningar av vad barnen
gjorde och hur de vuxna i samtal förstod detta.585 Det var för det första att ge förskol-
lärarna en teoretiskt underbyggd läsning av min dokumentation att bjuda motstånd mot
eller helt enkelt att ge dem något att relatera och ta ställning till. Jag förstod att det jag
hade gjort i vår första ”konfrontation” var att avkräva dem något som de visserligen
intellektuellt förstod, men som de, och jag själv, inte tydligt uppmärksammat
verktygen för. För mig som forskare innebar denna situation att jag var tvungen att
tänka annorlunda i förhållande till mitt arbete. Varför hade det varit så svårt att
tillsammans försöka förstå det som de vuxna gjorde och tänkte på flera sätt än det enda
”sanna” och ”riktiga”? När förskollärarna annars tittade på dokumentation av barnens
arbete hade de tillgång till att tänka på olika sätt. Men när dokumentationen även
tydligt inbegrep vad de vuxna sagt och gjort blev det svårt att bryta sig ur att tänka i
termer av ”rätt” och ”fel”. Det var alltså svårare att tänka dekonstruktivt i förhållande
till dokumenterad praktik som inte enbart fokuserade barnens arbete/lek. Men för att
ett arbete med pedagogisk dokumentation skall kunna vara ett verktyg i ett kon-
tinuerligt förändringsarbete menar jag att det är viktigt att särskilt uppmärksamma de
förståelser och betydelser som vi som vuxna hela tiden producerar i pedagogisk
praktik. Hur kommer det sig att vi förstår det barnen tänker och gör på just det sätt vi
förstår det? Och vad är det som gör att vi förstår själva praktiken och vårt eget
handlande på det sätt vi förstår det? Jag beslöt alltså att försöka göra teoretiskt
underbyggda läsningar med syftet att utmana deltagarnas tänkande, och med en för-
hoppning om att detta skulle kunna generera någon form av svar på hur fortsättningen
på vårt arbete skulle kunna gestalta sig. För det andra ville jag synliggöra och arbeta
med min egen forskarroll. Det kändes nödvändigt att jag förhöll mig till det relativt
starka motstånd som jag trots ett starkt förtroende uppfattat under mina fyra månader
på avdelningen. Jag hoppades också att detta skulle hjälpa mig att förstå hur jag skulle
kunna gå vidare forskningsmässigt.

Det var betydelsen av motståndet som produktivt, som kändes mest angeläget att
arbeta vidare med. Foucaults tänkande kring maktbegreppet som produktivt snarare än
ägt och repressivt, och som i största utsträckning kommandes underifrån snarare än

                                                  
585 I föregående kapitel 5 beskrivs denna första konfrontation och varför den upplevdes som ”misslyckad” .
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ovanifrån, gjorde mig uppmärksam på detta.586 Därmed, menar jag, utmanas en tradi-
tionellt modernistisk förståelse av begreppet motstånd i termer av motvärn, att stå
emot och förkasta något.587 Det handlade å den ena sidan om att synliggöra ett mot-
stånd i det dokumenterade materialet, men även, och å den andra sidan, att i min text/
läsning gå i konfrontation på ett sådant sätt som skulle kunna skapa ett produktivt och
kreativt motstånd hos förskollärarna.

Motstånd upplevs och uttrycks också på olika sätt i förhållande till hur olika
personer positioneras i sammanhanget. Som visats i kapitel fyra menar forskare som
Valerie Walkerdine och Bronwyn Davies att en individs positionering är diskursivt
konstituerad. Den är långt ifrån fixerad och i stället i högsta grad skiftande.
Positioneringen produceras interaktivt när det en person säger/gör positionerar den
andre.588 När jag som forskare kom in på avdelningen blev jag positionerad, respektive
positionerade mig själv på ett särskilt sätt. De tre förskollärarna positionerade mig
sinsemellan på olika sätt beroende av faktorer som har med kön, ålder och tidigare
erfarenhet att göra. Detta innebar också att de kom att tala till mig, förhålla sig till mig
och använda mig på helt olika sätt. Samspelet mellan att dels bli positionerad och dels
positionera sig själv är mycket subtilt. Den yngsta förskolläraren positionerade mig
tydligt som forskare, dvs någon som vet något och som hon har viss respekt för.
Eftersom jag ville befinna mig i en positionering som innebar att vi yttrade oss på lika
villkor och det alla sade hade lika värde, blev Susannes positionering av mig
problematisk. Hennes sätt att ta emot mina kommentarer fick mig ibland att känna mig
som en forskare med stor auktoritet. Någon enstaka gång frestades jag att inte göra
motstånd mot en sådan positionering, vilket gav mig mycket motstridiga känslor av
misslyckande och ”upphöjdhet”.

Mikaela och Solveig positionerade mig på en rad olika sätt, men tycktes aldrig ha
några problem att förhålla sig till mig på ”lika villkor”. Jag gjorde klart för dem alla att
jag visste väldigt lite om förskolans vardag och inte särskilt mycket om barn över-
huvudtaget (med undantag från mina egna två barn och studerad utvecklingspsyko-
logi). Solveig och Mikaela visste att de hade mycket att lära mig, och visade ofta att de
hade överseende med mina kommentarer, eftersom jag inte ”förstod bättre”. Samtidigt

                                                  
586 Foucault, 1990. Jämför även kapitel 2.
587 Jämför de teoretiska resonemangen kring motstånd i kapitel 2.
588 I Davies & Harré, 1990; Walkerdine, 1991, s.3-9.

Solveig: Det är inte för att du är du som jag tar dig som bollplank, utan för att du är en vuxen
person. Har jag en elev så tar jag till henne som bollplank. För att man måste få diskutera med
den vuxne. Sedan vad du säger spelar inte så stor roll. Jo, det spelar roll så tillvida för att jag får
andra tankar från det du säger eller så bekräftas jag i det jag har gjort, eller så får jag motstånd
och då börjar jag tänka något annat kanske. Men det spelar ingen roll vem det är.

(Konfrontation 14/10-97)
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innebar denna positionering av mig som ”mindre vetande”, men ändå en person med
rätt att uttala sig och med makt att skriva fram deras praktik, att de ofta gick in i ett
aktivt motstånd mot vad jag hade att säga. En ytterligare positionering av mig för dem
alla tre innebar att de ställde sitt förtroende och ett hopp till mig om att de via vår
relation skulle gå vidare och utvecklas i sitt arbete. De uttryckte ett behov av att bli
sedda som hårt arbetande men även tänkande/reflekterande kvinnor.

Under min tid på avdelningen hade jag dock ofta svårigheter med min positionering i
förhållande till min egen självbild som forskare. Jag kände mig ofta mycket insyltad i
det praktiska arbetet, och hade ibland svårt att ta distans från vad som hände. Det jag
såg i praktiken gick ofta på tvärs mot mina egna föreställningar om arbetet. Genom att
uttrycka detta för förskollärarna och få motstånd av dem i förhållande till det jag
uttryckte, förändrades delvis mina föreställningar om verksamheten. Det skulle vara
för mycket sagt att jag hamnade i det antropologiska fenomenet av ”going native”,
men tillfälligtvis kunde jag känna mig som en kameleont, som i en diskussion effektivt
smältes in i den omgivande föreställningsvärlden. Genom att på detta sätt inte inta en
traditionell, objektiv och passivt observerande roll som forskare, gjorde jag mig mer
tillgänglig för dem och för deras sätt att tänka. Det var som om jag inte bara lät mig
konfronteras med deras föreställningar, utan genom att delta i diskussioner på ”lika
villkor” också öppnade mig för att själv pröva att tänka som de och/eller förskjuta
innebörderna i mina egna föreställningar. Med utgångspunkt från den maktposition jag
har som forskare, med rätten att skriva fram och presentera deras praktik som
forskning, menar jag att det är näst intill en skyldighet mot deltagarna att som aktivt
deltagande forskare öppet diskutera och konfrontera mina egna föreställningar med
deras.

Mikaela: Mellan oss och dig som forskare, så går ju du in och ger kommentarer. Du säger ibland
att du inte fattar varför vi inte reagerar. Men det har ju att göra med att vi skall samspela med
barnen i det här väldigt… som det är… och så kommer du in och så ska man plötsligt byta sida
och vara rationell. Det blir otroliga krockar. Du behöver ju inte samspela direkt med barnen.
Men vi sitter i mitten och skall vara både si och så. Och det gör ju, tycker jag, att det blir
fruktansvärt utmanande för tanken. Så på det viset har det varit väldigt bra att du har funnits hos
oss.

Susanne: Men det [att konfronteras med andras åsikter] är nödvändigt om det skall bli ett
utvecklande arbete. Ska det komma någonstans? Ska det bli bra uppgifter? Så behövs ju det här.
För det är ju ändå det som får en att tänka hela tiden. /…/ Men det tror jag beror på att man har
fått en relation [till Hillevi]. Det har hela tiden funnits en dialog. Vilket har gjort att det har
blivit så synligt vad du vill och vad du tittar på, och allt har varit så tillgängligt. Det har inte
varit något dolt, något hemligt som lagts i någon pärm. Det är det som har känts så… Det har
mer varit så att Gud, vad roligt idag skall Hillevi titta på vad jag ska göra! Självklart är det
intressant när någon är intresserad av vad man gör. Samtidigt kan jag nog tycka att det är
jobbigt att läsa om sig själv.

(Konfrontation. 14/10-97)
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När jag efter fyra månader lämnade avdelningen för att arbeta med förskollärarna
bara på ”barnfri” tid, blev min positionering tydligare. Jag tog nu en viss distans till
den praktiska verksamheten och ägnade min tid åt att avläsa min och deras
dokumentationer, ömsom själv och ömsom tillsammans med dem. Alice Pitt (1998)
skriver om motståndsbegreppet i utbildningsforskningen. Hon visar hur motstånd är
något som både kan kopplas samman med ett subjektets möjlighet till agentiskt
handlande och hoppet om frigörelse från dominerande diskurser. Men hon visar även
hur motståndet samtidigt kan markera en gräns för det som är möjligt – en begränsning
av individens eller ett kollektivs möjligheter.

“Resistance,” in critical educational studies, is a curious concept. It can consider
both emancipatory hopes, where critical knowledge can be made from the refusal
of official discourse. It can also consider the limits of these hopes, where
pedagogical attempts to persuade large groups of people to become active
participants in struggles against oppression fail. Resistance moves both ways, gives
its polymorphous nature, the study of resistance cannot escape this structural
ambivalence.589

Min egen syn på motståndsbegreppet, när jag gick in i detta arbete under sommaren
och hösten -97, handlade på ett motsvarande sätt om motståndets frigörande
produktivitet respektive risken för att låsa sig fast. Följaktligen var avsikten med den
föreliggande konfronterande läsningen att den skulle producera något via det motstånd
den å den ena sidan utgjorde, och å den andra sidan genererade hos förskollärarna.
Samtidigt trodde jag att det fanns en risk att förskollärarna antingen skulle låsa sig fast
i sitt motstånd mot min läsning, eller ”köpa” den och därmed låsa sig fast i en ny
förståelse, varvid produktiviteten/processen avstannade. Jag ville åstadkomma en form
av kommunikation oss emellan som jag småningom skulle komma att kalla en ’mot-
ståndets’ etik. En sådan etik förutsätter en gemensam överenskommelse om en ömse-
sidig respekt för den andres yttrande och alla yttrandes lika värde. En annan viktig
aspekt är forskarens synliggörande av sig själv visavi deltagarna, som redan diskute-
rats.590 Genom att framträda som ett synligt subjekt, som hävdar mina egna syn-
punkter, gavs förskollärarna möjlighet att relatera till och/eller göra motstånd mot det
jag sa. Därmed synliggjordes deras eget tänkande för dem själva och varandra. Jag
förstod att det inte handlade om ett övertagande eller en integrering av den andres
föreställningar, utan istället om en konfrontation med ett tänkande eller en föreställ-
ning som skiljer sig från de egna.

                                                  
589 Pitt, 1998, s.535.
590 Se kapitel 5.
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Den första läsningen

En identifiering av begrepp och motstånd

Den följande läsningen utgår i första hand från dokumentation av de tre arbetsintensiva
dagarna på Skorpan som jag bearbetat inför de inledande försöket med multipla läs-
ningar. Nedan återges ett längre utdrag från en diskussion mellan mig själv och
förskollärarna Mikaela Sundberg och Susanne Hjelm som ägde rum direkt efter ett
arbetspass där flickorna Vanja och Maja ombetts bygga sin förskola med en mängd
olika material i ateljén. Jag kommer att ta min utgångspunkt i denna diskussion, efter-
som den rymmer många viktiga begrepp och olika uttryck för bland annat motstånd,
som jag funnit i min dokumentation av ”orienteringsprojektet”. Diskussionen i text-
utdraget cirkulerar kring hur mycket material det är vettigt att erbjuda barnen för olika
uppgifter, samt vikten av och syftet med materialkännedom. De begrepp som senare
blir viktiga i läsningen markeras i den kommande texten med fetstil.

Innan arbetspasset med barnen börjar är jag och Mikaela i ateljén. Hon förbereder
materialet för barnen och lägger för sin egen del fram observationspapper, penna och
kamera. Jag förbereder inför mitt eget dokumenterande med bandspelare och fält-
anteckningar. Vi utbyter ett par repliker i relation till hur mycket material det skall
finnas under arbetspasset.

Susanne: Jag tänkte på det där med ’motståndets’ etik. /…/ Det är så mycket som sägs hela
tiden./…/ Många gånger vet jag att jag är tyst för jag måste tänka! Egentligen är det så att jag
skulle behöva att någon sa något och sedan är det tyst i en minut, så att jag kan fundera på vad
jag tycker. Vad tycker jag? /…/ Jag vet att jag tänkte på det i början. Jag vet att jag har varit så
där att jag tänkt att forskare de vet så mycket. Lite så där. Det är klart att man känner en väldigt
stor respekt för någon som kommer in och vill titta på ens arbete under så pass låg tid. Och det
som du säger det kanske har teoretiska belägg och teorier och det ena med det andra. Och då
känner jag så här att nu ska jag inte bara nicka och säga ja, utan nu gäller det verkligen att tänka
efter: Vad känner jag? Vad tycker jag? Då kan jag känna att jag hamnar i det här. Och det är ju
någon form av motstånd ändå, det här att nu ska jag verkligen tänka efter. /…/ När vi börjar
prata om det är om vägen. /…/ Om det här som du skriver om varför du valt att bli en
deltagande forskare. Då kommer det här som jag tycker var intressant. ”För dem som blir
observerade finns alltid frågan vad det är forskaren tittar på, hur han värderar osv”. /…/ Ja, jag
känner så här att man vill ju alltid veta vad forskaren tittar på eller vad de är intresserade av.
Vad är det hon skriver? Och det tycker jag har varit så skönt, att det har alltid funnits en tillgång
till ditt material. Både att man har fått utskrifter och det här att jag får veta efteråt precis vad du
tycker och tänker. Det har ju också fått mig att tänka! Tycker jag som Hillevi eller tycker jag
inte som Hillevi? Vad är det hon säger? Var kommer det här ifrån?

(Konfrontation. 14/10-97)
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Mikaela: Kanske... egentligen skulle man ha lite fler valmöjligheter. Kapla [trästavar]
här... Man skulle ha något mer. (mummel) ... Det är platt i alla fall alltså...

Hillevi: Om du ger för mycket material kanske de blir förvirrade också?591

Mikaela svarar inte på min replik men senare, efter arbetspasset i vår diskussion, är det
tydligt att både Mikaela och jag är medvetna om att jag ifrågasatt att Mikaela ville
plocka fram en stor mängd material innan arbetspassets början. Utdraget börjar med en
kommentar från Susanne som just kommit in i rummet. Hon är helt ovetandes om
utgångspunkten för den diskussion som kommer.592

Susanne: Det går att ta fram det och det går att hämta det [materialet]. Jag erbjöd
dom kapla så var dom väldigt nöjda med bara kapla. Dom hade inget[val]
…Då var det inte så att: Det räcker inte! /…/

Mikaela: Men varför har vi ett sådant behov av att styra upp dom så? Det är för att vi
vill kunna uppfatta uppgiften klart och tydligt!/…/ Vi vill ha det här ratio-
nella!/…/ Jag kommer ju ihåg min egen barndom och den egna leken. Inte
ville man ha ett material. Man ville ha allt! Titta när de byggde Afrika här
inne. Dom slet ju ut ur lådorna; snäckor och silkespapper. Så rika är dom.
Det är vi som är så förbannat grå och tråkiga. Vi har ju rationaliserat alla
de här koderna. Eller hur?

Hillevi:   Mm.
Mikaela: Vi har ju en form och ett språk. Så ska det se ut. Det är generellt, det är

vedertaget. Man ritar en karta så här. Men varför ska barn göra det?
Susanne: Men som vuxen har vi ju det här att vi kan se bara en liten del. Det är ju

precis som Mikaela säger att dom ska bygga [förskolan] och så lägger de till
hela gården, och det är... Jag hade ju bara min bild av att de ska bygga
dagis i kapla, men dom gör hela gården./…/

Mikaela: Men vet du hur all utbildning är? Det är ämnesindelat. Hur lite vi lär oss att
associera till annat och koppla ihop saker och se samband. /…/ Jag tycker
jag har hört genom så många år det här. Nej, vi tar inte så många material.
Vi tar bara det här. Det är klarar nog inte barn av. Den finns en misstro.

Hillevi: Men jag tror att det beror på vad det är för något. Vad det är för
undersökning.

Mikaela: Men nu pratar jag generellt, hur vi har jobbat under årens lopp.
Hillevi:  Ja, generellt. Men om du talar om de här projektåren, så har ju de flesta dag-

hemmen jobbat väldigt mycket med undersökande av material, och det har

                                                  
591 Dokumentation, 16/4-97, s.4.
592 I de texter och läsningar som förskollärarna läste fanns bara oredigerade och fullständiga utdrag från våra
konversationer. Till avhandlingstexten har dock följande redigeringar gjorts: Markeringen /…/ uppträder så snart
ett ord eller en kommentar uteslutits från det som sagts. Detta handlar nästan uteslutande om upprepningar,
otydligheter, förklaringar och slangartade talspråksuttryck såsom liksom, alltså, mm. Men även en eller fler
repliker kan ha uteslutits, eftersom jag inte använt dem eller förstått att de har relevans för min läsning.
Tillsammans med förskollärarna har jag resonerat mig fram till en språklig form för utdragen som ligger mycket
nära originalet, men som ibland redigerats något för att förskollärarna inte skall uppleva att det säger framstår
som obegripligt eller klumpigt. När något blir avbruten i sitt tal markeras detta med /.
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inte ni jobbat lika mycket med, ärligt talat. /…/ Jag tror inte alltid på att
erbjuda en massa olika material, för det tror jag förvirrar mer än ger arbetet
en koncentration på materialet.

Susanne: Men det beror också på. För det tycker jag är så viktigt att om man tar fram
väldigt mycket material som är nytt för ett barn. Då kan man inte använda
materialet som ett medel till uppgiften man ska göra, utan då har man fullt
upp med att undersöka det här materialet.

Hillevi:  Exakt. Det tror jag absolut.
Susanne: /…/ Men man måste var ganska klar med om de här barnen behärskar

materialet. Känner dom det här? /…/ Känner de allt det här? Kan de göra
något? Eller handlar det om att dom måste ta reda på vad som finns på
bordet?

Hillevi:  Mm.
Mikaela: Det är en himla skillnad alltså att ge barnen en utmaning och fråga: Kan ni

göra det här? Varsågoda! Här har ni material. Än att nu ska vi undersöka
materialet. Nu ska vi hålla på att limma. Ni ska öva att limma...

Hillevi:   Så säger man väl inte!
Mikaela: Jag hårdrar det!
Hillevi:   Ja, det gör du verkligen!
Susanne:Man kan väl ge dom en uppgift i alla fall, fast uppgiften är för att de skall

undersöka materialet?
Mikaela: Jo! Men det är samma sak när vi ska måla. Vi väljer inte att de inte bara ska

ta grundfärgerna. Vi säger inte: Ni får bara ta grundfärgerna. Nu ska vi
bara måla med rött barn! Vi har kommit ifrån det. Eller hur?/…/

Hillevi: Jamen, självklart! Och i det här fallet så tycker jag du har helt rätt i att
erbjuda mycket material.

Susanne: Men tyckte du att det var för mycket material nu?
Hillevi:   Nej, det tycker jag inte.
Susanne: Hur kommer det sig att ni började prata om det då?
Hillevi:  Jag var tveksam från början att det var bra, men sen så såg jag att det var

bra, och ju mer vi pratar om det så förstår jag att i just den här uppgiften så
var det väldigt lyckat att ha olika material.

Susanne: O K
Mikaela:Men om man också tänker på hur det var när man var barn. Jag kommer

ihåg när jag lekte med barbiedockor. Man hade behov av en mängd material.
Det var inte dockorna i sig. Man hade behov. För att kunna bygga upp det
här. Hur dom bodde och hur allt var placerat. Man hade behov av jätte
mycket material. Eller om man lekte affär. /…/

Hillevi:  Men det är jätte viktigt att betona materialkännedomen som en jätte viktig del
i arbetet. Att ha de här stationerna som lever med olika material. Där barnen
får lära känna olika material och jobba med dom. Där man måste gå in med
en uppgift ibland. Det är ju barnens språk! Att använda lera att teckna. Det
är ju att utveckla barnens olika språk. /…/

Mikaela:Det är väldigt traditionellt att säga så här att barnen måste ha material-
kännedom. För så har vi ju alltid sagt år ut och år in.
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Hillevi:   Men hur ska du annars kunna använda leran om du inte har tränat lera – om
du vill se något med lera? Använda leran för att uttrycka någonting?

Mikaela: Nä! Mm. Jo, det är ju riktigt. Men för mig personligen tycker jag att det är
lättare att inte våga begränsa det så mycket. Att hellre börja med det yviga.
/…/

Susanne: Jag sitter och tänker att många av de här gångerna så har jag också gjort
så att jag har börjat med något [material] och så efter en stund har jag sagt.
Ni kanske vill ha stenar också?

Hillevi:   Då har du gått ut och hämtat och lagt fram på bordet?
Susanne: Ja, ibland har jag inte haft det här inne utan gått och hämtat, för på något

sätt har jag känt att det behöver kryddas med mera. /…/ Och det kanske är
lite skillnad mot dig [Mikaela]. Du har allting med en gång och med en gång
får man välja av allting, och det är ju...

Mikaela: Men varför gör du så?
Susanne: Ja, det vet jag inte.
Mikaela: Det är för att du märker att det inte går, att det räcker inte.
Susanne: Nej, det räcker inte.
Mikaela:Det begränsar dom och varför ska man begränsa dom? Det finns ingen

anledning egentligen. /…/
Susanne: Jag vet inte riktigt varför jag gör så. Det kan jag nog inte riktigt svara på.
Mikaela: Jag tror att det är en rädsla för kaos.593

Mikaela utbrister: ”Vi vill ha det här rationella!”. Det här begreppet – det rationella –
blir väldigt viktigt. Hon talar om att den vuxne vill ”styra upp” för sin egen skull och
för att det skall bli klart och tydligt. De vuxna är ”förbannat grå och tråkiga”, efter-
som vi har ”rationaliserat bort de här koderna”, vilka jag förstår som koderna som
öppnar för mångfald och rikedom. Mikaela talar om att de vuxna begränsat sig till ”en
form och ett språk”, som handlar om ”det generella” och ”det vedertagna”. Detta
ställer hon mot att ”barnen är rika”, och refererar till sin egen barndom med dess
längtan efter att ”ha allt!”.

I en läsning av Mikaelas uttalande kan man förstå det som att hon menar att barnen
är rika för att de överskrider det ensidiga, enkla och rationella genom att bland annat
begära eller ”slita till sig” mer material för sitt arbete. I denna läsning är Mikaelas mot-
stånd mot rationalitet, det generella, vedertagna och ensidiga, som de vuxna står för,
mycket tydligt. Susanne kopplar detta resonemang till det hon uppfattar som vuxnas
tendens att bara se till ”delen” och inte till helheten. Hon kommenterar att Vanja och
Maja byggt hela gården, medan hon själv hade haft en bild av att de skulle bygga
själva förskolebyggnaden. Under projekttiden talar Susanne ofta om vad hon sett av
barns förmåga att sätta saker och ting i ett sammanhang istället för att bara se delen,
särskilt vad gäller de yngre barnen. Hon säger bland annat om Felix kaplabygge av sin
våning: "Det tycker jag är så intressant att han inte kan bygga det våningsplanet vid

                                                  
593 Dokumentation från den 16/4. Sammandrag av sidorna 12-20.
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sidan utan det måste sitta ihop. /…/ Men jag hade ju kunnat plocka loss det. Här är
återigen det här att jag har inga problem att plocka loss det [delen], men för
dom[barnen] måste det sitta ihop [helheten]."594

Susannes kommentar kring del och helhet får i sin tur Mikaela att i textutdraget
ovan associera till att all utbildning i samhället är ”ämnesindelad”, och att vi vuxna
”misstror” barnen att klara av att hantera en större mängd material, eller underförstått
en mångfald/helhet. Talet om ämnesindelning och misstro kan läsas som ett motstånd,
där en outtalad tilltro, helhetssyn och mångfald framstår som ett mer idealt tillstånd.
Det finns hos Mikaela en outtalad högre värdering av tilltron till barns förmåga, som
även innebär att barnen har förmågor som vi som vuxna förlorat. I en tidigare diskus-
sion säger hon bland annat: ”[Barnen] är ju mycket rikare i sina idéer och i sina
associationer och i sina möjligheter än vad vi är..."595

Därefter går diskussionen in på frågan om kopplingen mellan mängden material och
barns eventuella behov av materialkännedom. Jag upplever här Mikaelas synpunkter
delvis som ett motstånd mot den medvetna materialbegränsning som det utforskande
arbetet i projektet i Hammarby ibland inneburit, i syfte att barnen – och särskilt de
allra minsta – skulle jobba mycket intensivt med utforskandet av olika material. Mål-
sättningen var att barnen skulle lära känna dem väl för att kunna använda dem som
uttrycksform (språk) i ett senare utforskande av olika frågeställningar och teorier inom
exempelvis ett projektarbete. Medan jag uttrycker mig vagt i termer av att en stor
materialmängd kan skapa ”förvirring” och svårigheter för koncentrationen, hakar
Susanne på i mer konkreta ordalag och menar att om ett material är nytt för ett barn
kommer det ha ”fullt upp med att undersöka det här materialet”, varför själva upp-
giften kan komma i skymundan. Mikaela kontrar med att skissera en skillnad mellan
att å den ena sidan ge barnet en viktig utmaning och å andra sidan att fråga barnet om
ett till synes omotiverat eller meningslöst undersökande av ett material, i det här fallet
lim: ”Nu ska vi hålla på att limma. Ni ska öva att limma”. I ett snabbt replikskifte lan-
dar Mikaela i en jämförelse med hur man inom svensk förskola arbetat med begräns-
ningar i förhållande till olika material, exempelvis att bara måla med grundfärger. Hon
säger ironiskt: ”Ni får bara ta grundfärgerna. Nu ska vi bara måla med rött barn! Vi
har kommit ifrån det. Eller hur?”

                                                  
594 Dokumentation från den 10/4-97, s.22.
595 Dokumentation från den 16/4-97, s.5.

Mikaela: Jag tycker att det är så kul att du har tagit upp den här situationen… För den gången
blev jag himla irriterad på dig [Hillevi]. Tänkte du på det? Jag blev så jäkla irriterad för att du
inte fattade någonting! /…/ Och jag var så inne i något då, så jag tyckte att du störde och
fattade ingenting. Du skulle bara hålla tyst! [Skratt]

(Konfrontationen 14/10-97)
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Nu identifierar Susanne att det finns en underliggande ”motsättning” mellan mig
och Mikaela i förhållande till frågan om materialmängden, och hon frågar om jag
tycker att Mikaela fört in för många material i arbetspasset. Då betonar jag varför
materialkännedomen skulle vara så viktig med utgångspunkt från ett tänkande om att
materialet blir barnets uttrycksform eller ”språk” i enlighet med den Reggio Emilia
inspirerade diskursen. Mikaela replikerar att: ”Det är väldigt traditionellt att säga så
här att barnen måste ha materialkännedom. För så har vi ju alltid sagt år ut och år
in”, och jämställer därmed en traditionell förskolediskurs med den Reggio Emilia
inspirerade diskursen om barns ”språk”. Mikaela uttrycker ett tydligt motstånd mot en
begränsning av materialet och ett förespråkande av ”det yviga”. För Mikaela är detta
förespråkande starkt, inte bara i relation till barnen, utan hon hävdar även att en
begränsning av materialet tar lusten från henne själv, när hon senare i diskussionen
hävdar: ”Men att gå in och begränsa sig med ett material då dör det för mig. Jag har
jätte svårt för det”.596 Susanne försöker hitta en kompromiss när hon hävdar att man
kan börja begränsat men tillföra mer material vartefter. Då ifrågasätter Mikaela åter
begränsningen och hänför den till en ”en rädsla för kaos”.

Den läsning jag ovan gjort av textutdraget syftar till att lyfta fram två saker; dels de
begrepp som är centrala i diskussionen och dessa begrepps användning i förhållande
till de relationer av motstånd som kan läsas fram. Nedan anförs ytterligare ett exempel
som på ett intressant sätt ger uttryck för motstånd.

Under hösten 1996 arbetade man på avdelningen med ett tema kring cyklar som i
första hand var ett teckningstema, med syftet att få igång och utveckla barnens
tecknande. På ett avdelningsmöte kring detta projekt kom Anna Barsotti från Reggio
Emilia Institutet med ett faxmeddelande från atelieristan Vea Vecchi i Reggio Emilia.
I detta fax beskriver Vea mycket tydligt och strukturerat hur hon har tänkt att lägga
upp ett liknande arbete kring cykeln som börjar med en ”undersökningsfas”. Jag fick
under mötet en tydlig indikation om känslor av motstånd gentemot innehållet i Veas
fax. Jag fick en känsla av att förskollärarna omedelbart jämförde hur de själva hade
utfört och nyligen avslutat ett arbete kring cyklar och tecknande. Veas upplägg
framstod i stunden som norm, i kraft av att hon är den förmodligen mest respekterade
praktikern som förskollärarna känner från Reggio Emilia, och vars kurser de alla
deltagit i. De hamnade i en försvarsposition, eftersom de utfört sitt arbete på ett helt
annorlunda sätt. Medan de jobbat mycket, som de uttryckte saken, ”intuitivt” och ”i
stunden”, beskrev Vea ett mycket rationellt och vetenskapligt upplagt undersöknings-
arbete kring hur mycket barn vet om cyklar och hur de klarar av att uttrycka cyklar i
grafiskt arbete.

                                                  
596 Dokumentation, 16/4-97, s.19.
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Det var i det försiktigt uttryckta motståndet jag upplevde hur den alternativa diskursen
(Reggio Emilia diskursen) producerade makt i förhållande till förskollärarnas tänkande
i egenskap av ny norm för hur ett bra projekt skall genomföras. Mikaelas spontana
reaktion efter det att Anna läst upp faxmeddelandet är: ”Du ser vad himla noga de är.
(skratt). Så där himla noga är inte vi. Vi har inte kommit till det stadiet ännu”.597

Mikaelas kommentar kan läsas på flera sätt, men senare kommentarer visar att det
finns ett tydligt motstånd mot den rationella systematik som Vea föreslagit. När
Solveig och Mikaela senare på mötet beskriver för mig och Anna hur cykelprojektet
växt fram, kan man lätt se det som att de i kontrast till Veas exempel lyfter fram det
oplanerade och intuitiva. De valde exempelvis cyklar för att barnen precis börjat lära
sig cykla och var väldigt ”kära” i sina cyklar. De valde trehjulingar i parken att rita av,
eftersom det var de cyklar som råkade finnas där. När de formade hjul med sina egna
kroppar i lekrummet var det en ”intuitiv” idé som Mikaela fick. Mikaela beskriver
utvecklingen av projektet som att "det ena föddes ur det andra". De känner att även
jag gör jämförelser mellan Veas exempel och vad de arbetat med, och när jag säger att
jag bara vill veta hur de jobbar svarar Mikaela: ”Det är ju inte alls så uttänkt. Kanske
om fem år (om vi jobbar fortfarande då) att man är så systematisk, men inte ännu...
Jag tror inte att det går... det är för nytt det här arbetssättet”.598 Att kunna vara intui-
tiv och fatta beslut i stunden, ställs upp som en kontrast till ett sådant mer rationellt
arbetssätt.

                                                  
597 Dokumentation 9/10-96, s.27.
598 Ibid., s.4.

Solveig: Det chockade mig lite det faxet, för alla kurser jag har varit på så har jag inte förstått hur
rationella de har varit eller är\

Susanne: Nej, det har inte jag heller./…/
Mikaela: …när Veas fax kom. Då blev det så uppenbart. Det passade liksom inte in.
Solveig: Nej. Idag känner jag. När jag läser det. Jag känner precis känslan när jag fick faxet! Gud,

vilket tråkigt fax! Jag tyckte bara det! Det var som att trycka ned vårat cykeltema ner i botten av
att det var så tråkigt. Så kändes det. Men idag så skulle jag kunna tänka så här att… Idag känner
jag mer att så här skulle vi kunna spalta upp det så när vi gör en undersökning. /…/

Mikaela: Vea har alltid kommit som vår stora läromästare och vi har lyssnat andäktigt, och det gör
vi fortfarande. Men hon fattar inte vad vi håller på med!

Susanne: Jag reagerade på två sätt. För det första reagerade jag på att ni reagerade så starkt! För
jag tror att jag kände att jag ryckte på axlarna lite. Sedan tyckte jag nog att det lät… Jag vet att
när Anna läste upp det där så kände jag. Gud vad trist det där låter! /…/ Så himla fyrkantigt och
samtidigt så självklart liksom.

(Konfrontation 14/10-97, s.7-9.)
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Mot vad är motståndet riktat? Multipla läsningar

Jag har nu för avsikt att närmare diskutera några av de begrepp som här exemplifierats,
och hur dessa kan läsas både i förhållande till relationer av motstånd men även i termer
av genusrelaterade diskurser. Med utgångspunkt från den analys av motstånd som jag
gjorde av dokumentationen har jag dristat mig till att ställa upp de ovan markerade
begreppen som en rad dikotoma begreppspar, där den vänstra sidan är begrepp som
förskollärarna uttrycker ett motstånd mot, medan den högra spalten innehåller begrepp
som de förespråkar och/eller eftersträvar.

rationellt – irrationellt, mångfald, rikedom

generellt – det unika och det individuella

delen – helheten, sammanhanget

ämnesindelning – att associera, se samband, koppla ihop

begränsning – mångfald, det fantasifulla, expansion/”det yviga”

misstro – tilltro

kaosrädsla, att följa en plan eller modell – intuition, gripa tillfället i stunden

Mot vad är motståndet riktat? Detta blev nu den centrala frågan i mitt läsningsarbete.
Förskolan Åkervägen hade, som tidigare berättats, sedan 1993 deltagit i det Reggio
Emilia inspirerade projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld”. Här arbetade
Gunilla Dahlberg aktivt med att försöka synliggöra svensk förskoletradition i termer
av ”barnet som natur” och ”barnet som kultur- och kunskapsreproducent”, och hon
formulerade en alternativ syn på barnet och pedagogisk praktik med inspiration från
Reggio Emilia – ”barnet som kultur- och kunskapsskapare”.599 Av denna anledning var
det mycket viktigt för mig att ställa mig frågan huruvida det som förskollärarna
uttryckte motstånd mot var en traditionell svensk förskolediskurs, och det som istället
förespråkades var uttryck för den alternativa diskursen inspirerad från Reggio Emilia?

Alla begrepp på den vänstra sidan kan utan tvekan placeras in i en traditionell
svensk förskolediskurs och diskursiv praktik, som kan ringas in i de bilder av barnet
som Gunilla Dahlberg formulerat. Utvecklingspsykologin som dominerande diskurs
innebär, som visats i en av läsningarna i kapitel tre, att barnet görs till objekt för en
vetenskaplig kunskap om vad ett barn är och skall vara i enlighet med universella

                                                  
599 Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994.
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stadieteorier.600 Detta har inneburit att man i det praktiska arbetet rationellt följt en
modell för barns utveckling och vad barn bör vara med om och klara av i vissa ålders-
stadier. Barnet ses antingen som ett tomt kärl som skall fyllas med kunskap av den
vuxne, eller en växande planta, som bara kan vara mottaglig för viss kunskap eller en
viss färdighet vid ett visst stadium i den generella, universella utvecklingen. Föreställ-
ningarna om ”barnet som natur” och ”barnet som kunskapsåterskapare” utgör en
ibland motsägelsefull och motstridig blandning i svensk förskoletradition, där en
aktivitet på förskolan kan domineras av den ena barnsynen, medan nästa aktivitet helt
domineras av den andra. Forskning har visat att benägenheten att driva förskolebarn
mot på förhand formulerade kunskapsmål är långt starkare än förskollärarna själva for-
mulerar.601 En formell ämnesindelning, i likhet med skolans, har ersatts med ”ett hel-
hetsperspektiv” i temaarbetets form. Temaarbetet och dess rötter i intressecentrat orga-
niseras kring ett innehåll, men uppdelas i avgränsade aktiviteter.602 Om temat exempel-
vis är tåget, ritas tåg; sjungs om tåg; görs rörelselek om tåg etc, enligt en på förhand
gjord planering av de vuxna kring temats innehåll. Detta innebär att barnet inte
nödvändigtvis upplever aktiviteterna som ingående i ett sammanhang.603 En sådan
”helhetssyn” skiljer sig från det jag har förstått av synen på projektarbetet i Reggio
Emilia. Där arbetar man med att ge barnen förutsättningar att göra sig olika förståelser
och se sammanhang i ett utforskande av ett specifikt innehåll. Aktiviteterna bestäms
och utformas med utgångspunkt från individuella och gemensamma läroprocesser i
barngruppen, det vill säga det barnen intresserar sig för, undrar över och försöker
förstå.604

Med utgångspunkt från det ovanstående kan förskollärarnas kritik av och motstånd
mot begränsningen, ämnesindelningen, fokuseringen av det generella, rationella och
delen, och ett förespråkande av det individuella, mångfalden, sammanhanget,
associationerna, sambanden och möjligheten till den fantasifulla expansionen i ett
”yvigt” kaos, mycket väl förstås som ett motstånd mot en traditionell svensk
förskolediskurs och ett bejakande av den alternativa Reggio Emilia diskursen.
Begreppen i högerspalten kan i en sådan läsning ses som att de ger uttryck för centrala
aspekter av den Reggio Emilia inspirerade diskursen.

Att sätta rubriken ”svensk förskolediskurs” över den vänstra sidan och ”Reggio
Emilia-inspirerad diskurs” över den högra måste dock problematiseras. Ett sätt att göra
detta är att säga att begreppen i vänsterspalten samtidigt ger uttryck för mycket av det
som den svenska förskolediskursen faktiskt försökt göra ett tydligt motstånd mot,
under sin dryga hundraåriga historia. Detta motstånd har tydligt uttryckts i en marke-

                                                  
600 Ibid; Hultqvist, 1990;  Walkerdine, 1984.
601 Hedenqvist, 1987; Henkell, 1990.
602 Lindqvist, 1999, s.11-26.
603 Ibid.
604 Reggio Children, 1985; 1997.
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ring av en skillnad mot skolans rationalitet, ämnesindelning, begränsning, misstro mot
barnets egen kapacitet/förmåga.605 Mot bakgrund av detta kan begreppen på den högra
sidan istället läsas som starka inslag av en traditionell svensk förskolediskurs. Det är
kanske framför allt i samband med barnstugeutredningens (1972) skrivningar och
introducerandet av de interaktionistiska och psykodynamiska teorierna inom svensk
förskola, som diskursen bär inslag av begrepp från den högra sidan. Möjligheten av att
göra dessa två motstridiga läsningar av spalterna är mycket intressant. Den hänvisar
till den ambivalens och motstridighet som Gunilla Dahlberg så tydligt uttryckt i termer
av att de olika dominerande barnsynerna båda samtidigt inryms här. Det kan även ses
som ett uttryck för det som Boel Henckell tydligt visar i sin avhandling visavi
skillnaderna mellan förskollärarnas tankar och handlingar.606

Nu vill jag istället fokusera och försöka förstå det motstånd som jag upplevde att
förskollärarna riktade mot mig som forskare. Då framträder en annan och mer komplex
läsning av de dikotoma begreppsparen. Detta är ett motstånd som kan förstås på många
olika sätt. Dels som ett motstånd mot en okunnig forskare i förhållande till praktikens
vardag, men också som en person som kan uppfattas som förespråkare för något. I en
läsning av det inledningsvis citerade utdraget kan man förstå det som att jag
positionerar mig själv som förespråkare av en alternativ Reggio Emilia diskurs, men
också att jag av Mikaela blir positionerad som en förespråkare av denna diskurs. Om
jag först tittar på hur jag positionerar mig själv, så är det jag som tydligast använder
begrepp som är direkt förknippade med den Reggio Emilia influerade diskursen,
exempelvis ”barns språk” i relation till de olika materialen som behöver ”tränas”. Jag
går i ett direkt ”försvar” för det materialarbete som pågått under projektåren i det
Reggio Emilia inspirerade projektet, när Mikaela ger uttryck för att det handlar om
vuxnas ”misstro” mot barn när de begränsar materialmängden. Jag gör till och med en
markering i förhållande till Åkervägens förskola som jag påstår inte ägnat lika mycket
tid och intresse för ett utforskande och undersökande av just material som andra
förskolor gjort. Jag säger: ”Men om du talar om de här projektåren, så har ju de flesta
daghemmen jobbat väldigt mycket med undersökande av material, och det har inte ni
jobbat lika mycket med, ärligt talat”.607

                                                  
605 Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Tallberg Broman, 1994.
606 Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Henckell 1990.
607 Dokumentation, 16/4-97, s.13.
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Flera gånger positioneras jag som företrädare för den alternativa Reggio Emilia
diskursen. Solveig säger exempelvis: ”Vad jag känner också när du [Hillevi] säger så
här att gör si och sedan diskutera. Det finns ingen chans att göra så, för vi har för lite
tid”.608 Man skulle också kunna läsa detta uttryck som att jag positioneras som
”kravställare”. Solveigs motstånd mot innehållet i Veas fax blir särskilt tydligt då hon
dristar sig till kritik. Hon säger: ”Vad jag känner också när vi får den här faxen är att
hon [Vea] vill göra en undersökning, men hur skall själva projektarbetet se ut? /…/
Det här [som beskrivs i faxen] är lite halvtråkigt tycker jag... /…/ [S]edan tycker jag att
spänningen kommer. Vad kommer sedan?”609 Solveig ifrågasätter huruvida det till
synes perfekta projektarbete som Vea skisserat verkligen kommer att bli spännande för
barnen när det går vidare från de vuxnas rationella ”undersökningsfas” om vad barn
vet om cyklar och hur de behärskar det grafiska uttrycket.

Innehållet i Veas fax tycker jag är ett bra exempel på den form av rationalitet som
det pedagogiska arbetet i Reggio Emilia också handlar om. Den ”undersökningsfas”
som Vea skisserar kan lätt förstås som en rationell modell: ”Nu ska vi undersöka vad
barn kan och har för föreställningar om cyklar. Vi har gjort en modell som vi tänker
följa för att som vuxna få kunskap om barnen och deras förmåga att uttrycka sig gra-
fiskt.”610 Upplägget kan te sig begränsande, när exempelvis barnen i det första arbets-
passet endast erbjuds papper och svart tusch och ombeds teckna en cykel. Det kan
uppfattas som en stark rationalitet att genomföra en systematiskt upplagda undersök-

                                                  
608 Dokumentation, 9/10-96, s.8.
609 Ibid.
610 Målet för projektet var, enligt Vea, att stödja barnets läroprocesser i förhållande till cykeln rent tekniskt, men
även i förhållande till fantasi, poesi eller musikalitet om det också är i sådana riktningar pedagogerna tror att de
kan utmana, fördjupa och vidga barnens läroprocesser och/eller om barnen visar intresse för detta. En annan
målsättning är att därmed också att träna deras förmåga att uttrycka sig i olika uttrycksformer, exempelvis
grafiskt, poetiskt, musikaliskt och/eller i tredimensionella material som lera, ståltråd etc.

Solveig: [Läser från min läsning] ”I skolan är formen auktoritärt förmedlingspedagogisk av ett
ämnesindelat stoff”. Det här är vi så rädda för. Varenda förskollärare i hela Sverige nästan.

Mikaela: Det är väl inte så jäkla konstigt. Det är ju så här de fortfarande jobbar i skolan.
Solveig: När man då börjar mäta bord [som projekt i Reggio Emilia] så är vi så rädda för att hamna i

det här, så därför gör vi inte det här! /…/
Susanne: Och det var ju därför vi blev rädda när Anna började tala om att vi skulle göra det där

meddelandetemat. [Projekt för att träna skriven och läst kommunikation. Se Barsotti, 1997.]
Solveig: Och när Vea skickade det där faxet!/…/
Hillevi: Men det där motståndet när ni säger nej till meddelandetemat, det tror jag är en mycket stark

självbevarelsedrift, så som jag ser det idag. Men jag ska säga att när ni sa det då, då gick jag hem
till Gunilla och sa att: Nej, de vill inte jobba med meddelandetemat. De är livrädda för att
föräldrarna ska tycka att det är läs- och skrivträning. Det är typiskt, säger vi. Det är typiskt
förskolan att säga att det är för svårt eller för likt skolarbetet. Det är ett stort risktagande. Men nu
när vi pratar kan jag i stunden se att det ni strävar mot är inte att för sakens skull bryta med
skolan, /…/ utan att barnen ska få tillgång till flera uttrycksformer [än att läsa, skriva och räkna].

(Konfrontation. 14/10-97)
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ningsfas innan man går in i ett fördjupat utmanande av barnens läroprocesser. Själva
arbetet med pedagogisk dokumentation kan även uppfattas som mycket rationellt, med
sin schemalagda tid för reflektion, otaliga möten med andra pedagoger och föräldrar,
samt återkommande stora utställningar av barnens arbeten. Det går inte att komma
ifrån att ett arbete med pedagogisk dokumentation kan uppfattas som vilken rationell
pedagogisk metod som helst, även om det kanske också är så att det faktiskt krävs
väldigt mycket rationell planering och organisation för att dokumentera och utmana
barns lärande med utgångspunkt från barnens förståelser och föreställningsvärldar.

För att ytterligare belysa hur jag positionerar mig och blir positionerad som forskare
och företrädare för en viss typ av rationalitet i förhållande till arbetet med pedagogisk
dokumentation, vill jag anföra exempel från min interaktion med Susanne. Som
tidigare antytts upplevde jag mitt förhållande till henne som mest komplicerat, efter-
som hon positionerade mig i ett överläge i förhållande till sig själv. I dokumentationen
finns flera exempel på hur jag därför tar tillfället i akt att lägga ut texten på ett sätt som
inte alltid är möjligt i diskussioner med Mikaela och Solveig. Susannes strategi är lika
ofta att svara med tystnad. Det som inte sägs och den tystnad som uppträder i ett möte
eller i en kommunikation producerar också innebörder i förhållande till det som
faktiskt sägs, och är ibland ”talande” uttryck för motstånd.

Hillevi: Men jag tror att det här jobbet de gör med sina föräldrar. Den här promena-
den. Den går verkligen hand i hand med det ni gör nu, både du och Mika.

Susanne: Ja. [tveksamt]
Hillevi: Så det kommer nog bli intressant när det [materialet från föräldra-

promenaderna] kommer in/
Susanne: Kommer att bli!? Jag tycker det är ganska bra redan nu!
Hillevi:   Jomen, jag menar att det blir ett sammanhang som barnen. Att det verkligen blir en

relation till det här med vägar och sammanhang och vägar. Så att det inte bara blir
en undersökning för pedagogen. Förstår du vad jag menar? Det här är intressant
för oss, och det har ju ett visst intresse för dom också, men det blir intressant för
dom först när dom har fått gå in i det mer och sätta ihop och se relationerna mellan
olika saker som ni har gjort under projektet.
LÅNG TYSTNAD. 611

Utdraget kan läsas som att Susanne först reagerar blixtsnabbt mot min antydan att
arbetet inte redan är tillräckligt intressant. Den lika starka och långa tystnad som följer
på min utläggning behöver inte nödvändigtvis läsas som en eftertänksam paus. Det är
inte heller Susanne som bryter tystnaden, utan jag. Susanne har tidigare uttryckt att
hon inte är intresserad av att barnen skall fortsätta utforska vägen mellan förskolan och
hemmet, utan istället för dem väsentliga platser. Mitt fasthållande vid att utforskandet

                                                  
611 Dokumentation, 10/4-97, s.21.
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av vägen, exempelvis med hjälp av föräldrapromenaden, kan förstås i termer av
inflexibilitet i förhållande till det som hon uppfattar är barnens intresse.

Det motstånd som ges uttryck för i de ovan refererade exemplen, inte bara mot min
antagna och givna positionering, utan även mot den alternativa Reggio Emilia
diskursen, innebär att begreppen på såväl den högra som vänstra sidan kan läsas som
uttryck både för svensk förskolediskurs och för den Reggio Emilia inspirerade
diskursen. Eller, för att vara mer specifik: Vad som i min dokumentation från
Åkervägen kan läsas som ett motstånd mot rationalitet, begränsningar, delen, barnet
som objekt, att driva barnet mot ett kunskapsmål och att följa en plan eller modell,
gäller lika mycket den Reggio Emilia inspirerade diskursen som den svenska förskole-
diskursen. Man gör, med andra ord, motstånd mot den rationalitet som finns inbyggd i
båda diskurserna, som riskerar att göra barnet till ett objekt för de vuxnas undersökan-
de; de vuxnas begränsningar, eventuella misstro och för givet tagna kunskapsmål. En
sådan läsning innebär ett synliggörande av vad de här tre förskollärarna ser som viktigt
respektive problematiskt, eller till och med hotfullt, i både den ”gamla” dominerande
diskursen, som i den nya. Att begreppen på höger sidan kan läsas som ett uttryck både
för svensk förskolediskurs och den Reggio Emilia inspirerade diskursen säger också
något om varför Reggio Emilia diskursen attraherar dessa tre svenska förskollärare så
mycket. Att begreppen på både vänster och höger sidan i stort sett kan representera
Reggio Emilia diskursen, visar vilka innebörder i diskursen som dessa svenska
förskollärare tar upp respektive gör motstånd mot, i såväl sitt sätt att tala om
verksamheten som i sitt sätt att arbeta. Därmed skulle man, i en sådan läsning, kunna
förstå att Reggio Emilia diskursen samtidigt fungerar som en bekräftelse på den redan
dominerande svenska förskolediskursen, men också som en tydlig skillnad mot
denna.612

En genusrelaterad läsning av begrepp och motstånd

Det var under mitt arbete med feministisk kunskapsteori och forskningsmetodik som
jag blev uppmärksam på att de dikotoma begreppspar jag identifierat i min dokumen-
tation kunde avläsas med ett genusperspektiv. Jag såg att det fanns en direkt över-
ensstämmelse mellan begreppen på den vänstra sidan med västerlandets konstruktion
av manlighet, och att begreppen på den högra sidan överrensstämde väl med konstruk-
tionen av kvinnlighet.

                                                  
612 Det är därför inte förvånande att jag i mitt fortbildningsarbete hittat många Reggio Emilia-inspirerade
förskolor där man i princip gör det man alltid gjort, men nu under ”nytt flagg”. Andra pedagoger gör stora
förändringar av praktiken med inspiration av Reggio Emilia, mot bakgrund av att de sett att den diskursiva
praktiken i svensk förskola överrensstämmer dåligt med den diskurs man har om en barncentrerad
förskolepraktik.
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I upplysningsdiskursen är människan (läs mannen) rationell, objektiv, klarsynt och
bygger upp sin kunskap på vad som går att se och uppfatta via det mänskliga intellek-
tet. ”Cogito ergo sum”; ”Jag tänker alltså är jag”.613 Om mannen var/är den del av
mänskligheten som förväntas vara det intellekt som skall skapa kunskap om världen i
vetenskapen och kulturen, är kvinnan den skillnad – den andre – som får representera
det som idealet definieras mot; natur, kropp, kaos, irrationalitet, etc.614 Nina Björk ger i
sin bok Sirenernas sång (1999) analys av manlighetens och kvinnlighetens uppkomst.
I sin studie av modernitet och kön tar hon avstamp i Max Horkheimers och Theodor
Adornos analys av Homeros berättelse om Odyssevs, som en berättelse om det
moderna jagets uppkomst. Björk menar att den ideala manligheten formuleras redan av
Homeros i termer av ett förnuftigt intellekt som förnekar sin inre natur, övervinner sina
drifter och placerar sig själv som sin yttre naturs härskare.615 Därmed konstrueras även
kvinnligheten som manlighetens motsats i termer av kropp, natur, objekt för drifter,
gemenskap och beroende.616 Eftersom kvinnan såväl som modern är den lockelse som
Odyssevs, och senare den freudianske mannen måste ta avstånd från, innebär detta att
hon själv inte äger någon drift och därmed saknar den grundläggande förutsättningen
för att överhuvudtaget kunna utveckla ett rationellt, förnuftigt och modernt jag.617

Nedan ges en förteckning över manlighetens och kvinnlighetens dikotomier.

manligt – kvinnligt

kunskap (accepterad visdom) – okunnighet (det ockulta och tabubelagda)

positivt – negativt

intellekt (idéer), huvud, ande – kropp (köttet), livmoder (blod)

kultur – natur

det rationella – känslor och det irrationella, relationella

kyla – hetta

ordning – kaos

kontroll – låt gå, släppa taget, tillåtande spontanitet

objektivitet (upptäckten av det utanför) – subjektivitet (det immanenta/innanför)

fakta – konst, poetisk sanning, metaforen

målorientering – processorientering

                                                  
613 Descartes i Filosofilexikonet, s.109.
614 Hekman, 1990. Se även resonemangen i kapitel 2.
615 Björk, 1999, s.21.
616 Ibid., s.27.
617 Ibid., s.46.
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ljus – mörker

skriven text, logos – talad tradition, myten

Apollo som solen och himlen – Sophia som jord-grotta-måne

det offentliga – det privata

seende – lyssnande

avskiljd, oberoende – beroende

lineärt – cykliskt

ideala (fixerade) former – förändring, rörelse

hårt – mjukt

dualistisk – helhetlig618

I begreppsparen från min dokumentation skulle man kunna läsa begrepp som rikedom,
sammanhang/helhet, mångfald, det associativa och expansiva (”yviga”), intuitiva och
fantasifulla, men även inlevelse, det relationella och mellanmänsklig tilltro som
uttryck för kvinnlighet. De utgör en skillnad i förhållande till det rationella, generella,
den vetenskapligt ämnesindelade och begränsade delen, den vetenskapliga misstron
och motståndet mot oordning och kaos, det vill säga konstruktionen av den ideala
(manliga) upplysta, fria samhällsmedborgaren.

                                                  
618 Davies, 2000a, s. 51. Davies kommenterar denna lista med hjälp av Hélène Cixous och Toril Moi: “Cixous
…elaborates the male/female division in terms of a set of binary oppositions; activity/passivity; sun/moon;
culture/nature; day/night; father /mother; head/emotions; intelligible/sensitive; logos/pathos. Moi…describes
how these dualism are imbricated in the patriarchal value system: ‘[E]ach opposition can be analysed as a
hierarchy where the ‘feminine’ side is always seen as the negative, powerless instance… Western philosophy
and literary thought are and always have been caught up in this endless series of hierarchial binary oppositions
that always in the end come back to the fundamental ‘couple’ of the male/female.’ “(Ibid. s.48-49.)

Mikaela: När jag tänker på det tror jag att jag har valt det här yrket för att det fanns utrymme för
en viss kvinnlighet. Men jag visste inte vad den kvinnligheten skulle vara för något. Jag
kommer från en familj där min pappa var fruktansvärt organiserad, målinriktad, strukturerad
och har jobbat häcken av sig. I hela sitt liv har han varit så. Det här effektiva manligt
rationella. Samtidigt har han haft en sida i sig där han bara har längtat efter det här andra…
Han har alltid sagt att det är han som har ungerskt blod. [Mikaelas mamma är ungerska.] Det
är hans sätt att tala om att han skulle egentligen velat vara  humanist.

(Konfrontation, 14/10-97)
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Utan att upprepa vad denna avhandling redan i de nutidshistoriska läsningarna visat,
vill jag här konstatera att det i den svenska förskolediskursen trängs både en diskurs
som förenklat kan ses som uttryck för ”manliga” egenskaper/kvaliteter, och en diskurs
som tydligt ger uttryck för det vi förenklat kan förstå som ”kvinnliga” egenskaper/kva-
liteter. Praktiker av observation och dokumentation är exempel på en mycket rationell
och vetenskapligt influerad pedagogisk praktik, men som samtidigt pågår i en
verksamhet som av olika skäl bemödat sig om att efterlikna ett hem och befolkas av
”professionella mödrar”. I dokumentationen från Åkervägen menar jag att det går att
göra en läsning som innebär att dessa förskollärare på olika sätt i sitt tänkande och
handlade går i motstånd mot de egenskaper/kvaliteter som ovan betecknats som
”manliga”, medan de eftersträvar och på olika sätt betonar de egenskaper/ kvaliteter
som här betecknats som ”kvinnliga”.

Innehållet i det orienteringsprojekt som min dokumentation refererar till, måste
därför kopplas till förskollärarnas syn, dels på vad som är förskolans uppgift i sam-
hället, men även hur dessa förskollärare förstår Reggio Emilia diskursen och vad de är
beredda att ”plocka upp”/inspireras av från den. Arbetet med pedagogisk dokumen-
tation ses som rationellt, men förskolans uppgift är inte att utveckla barnets rationella
sidor. Istället är det de ”naturligt” nedlagda sidorna och/eller aspekter av barndomen
som anses goda, sköna och rätta och som annars riskerar att förtas, såsom fantasin,
kreativiteten och leken. I mitt möte med förskollärarna på Åkervägen blir det tydligt
att min förståelse av både den svenska förskolans uppgift och Reggio Emilia diskursen
är betydligt mer ”manlig” än deras. Samtidigt finns det nyansskillnader även dem
emellan, i förhållande till olika aspekter av det som kan förstås som ”manligt” och
”kvinnligt”. Det motstånd som uttrycks på olika sätt, bland annat i förhållande till de
föreställningar jag ger uttryck för, kan sägas uppstå i mötet med en upplevd skillnad i
förhållande till de kvinnliga respektive manliga innebörderna i dessa diskurser.

Konfrontationen

Forskningspraktiken – gemensamma läroprocesser i ett motståndets etik

De deltagande förskollärarna, Mikaela, Solveig och Susanne, läste den ovanstående
läsningen och vi möttes för det som jag kallade en ”konfrontation”. Nedan återges ett
utdrag ur vårt samtal som jag sedan vill reflektera kring. Det är ett slags samman-
ställning av deras reaktioner. I textutdraget inleder jag med att jämföra det som hände
första gången, när jag ville ha deras multipla läsningar av vad som hänt under tre dagar
på Skorpan, med deras läsning av ovanstående text.
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Hillevi: När vi gjorde det där första. /…/ Vad gav det er?
Solveig: Det här ger mycket mer!/…/ Det här är hemskt mycket mer spännande att

läsa, för det här är dina tankar. Tänker hon så här? Men! Oj! Och då känner
jag att man får en kunskap. Man tänker att det här måste jag stryka under.
Det tror jag ger kunskap.

Susanne: Ja, det här är att bli lite mer…inte provocerad kanske men/
Hillevi:   Jag kallar det ju för konfrontation.
Susanne: Ja, det är betydligt mycket bättre. /…/ Det här är ju första gången det är en

läsning som är kopplad till teori. Jag tycker att det var… lite… jag vill inte
säga jobbigt, men jag förstod vikten av… eller vidden av… Jag kände att nu
börjar vi prata om något annat än bara en ren observation av hur det hela
gick till. Nu börjar man känna sig lite mer särskådad. Tittad på, på ett helt
annat sätt. /…/

Solveig: När jag fick det här pappret tänkte jag sluta läsa innan jag ens hade börjat.
Hillevi:  Va!
Solveig:  Så här blev det: Men Gud! Undra vad det står där? Jag vet ingenting längre!

Oh! Jag blev rädd. Jag blev så rädd!!
Hillevi:  Du kände säkert att jag var rädd för att du skulle bli rädd![När jag lämnade

över pappren på förskolan veckan innan.]
Solveig: Ja, jag kände dina vibrationer så tydligt när du var där, så jag blev

alldeles… Sedan har det legat längst nere i korgen så jag slapp se det tills i
går kväll! Och så började jag läsa och så var det så intressant, så intressant
att jag sträckläste och telefon ringde tre gånger… Det gör så ont i kroppen
för att jag måste gå och svara. Så inne i det här var jag. Dödstyst var det i
huset och det är hur intressant som helst! Men just det där kvalet innan. /…/

Mikaela: Ja, du har verkligen gett dig in på svåra saker. Det tänkte jag efter ett tag
när du börjar ge dig in på det här med genus och…
(Tystnad)

Mikaela:Jag tänkte på att: Vad knepigt det blir när man skall analysera sånt här
utifrån en teori. För vi är ju… Det är ju vi! Och så tänkte jag att det blir så
enkelspårigt! För sanningen är så mycket mer komplex än det här. Och då
kunde jag sitta och irritera mig på det att det blir så förenklat med det här
med genus. Även om det ligger mycket i det också, så är det ändå så att…

Solveig: Men det är ju som du säger att det här är en läsning.
Hillevi: Ja, det här är en genusläsning, eller vad man skall kalla det för.
Solveig: Det är ju något som jag aldrig, aldrig, aldrig har tänkt mig!
Hillevi:  Att man skulle kunna…?
Solveig:  Att man kan läsa så här! Alltså… Det är ju det som är så intressant.
Mikaela: Ja, det är jätte spännande.
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Solveig: Och samtidigt som du säger så: Va! Säger man bara ibland! Och så blir det
frågetecken. Vad menar hon? Men… Det här är ju också det här att man kan
se det från hundra sidor, och det här är bara en. Men det är en av… Jag
hoppas att man får se från fler sidor! /…/

Susanne:Jag har aldrig gillat det där att det där är kvinnligt och det är manligt. Jag
får alltid taggarna utåt. Så det är det jag reagerar mer på än rationellt och
icke rationellt. Men när du då lägger på kvinnligt och manligt då känner jag
mig som en liten kärring som är i barnomsorgen och snyter ungar liksom.
(gemensamt skratt).619

Tillsammans ger de uttryck för vad som kan läsas som motstridiga känslor av att både
bli sedd som pedagog i positiv bemärkelse, men även ett uttryck för risken att bli
benämnd, inplacerad, infogad i eller dömd i förhållande till teori och forskarens blick
och sätt att skriva. Alice Pitt skriver om gapet mellan deltagarnas förståelse av sina
egna erfarenheter och forskarens återberättelse av denna erfarenhet som ett dilemma.

[T]he dilemma of how to think about the gap between the research participant’s
interpretive framing of experience and the researcher’s interpretive retelling of a
story about experience.620

Mycket tidigt under konfrontationen tar Solveig upp att hon inte tror att jag kan förstå
deras verksamhet, eftersom jag själv inte har jobbat där på deras villkor. Hon gör en
skillnad på erfarenhetsbaserad kunskap och kunskap som man kan få genom att
observera och tänka teoretiskt i följande konversation med mig:

Solveig: Du tror någonting eftersom du inte har jobbat i det, /…/ för du sitter och
skriver hos oss. /…/ Men skulle du gå bort från det och jobbat i vår verksam-
het, så tror jag att du skulle få en aha-upplevelse och säga: Jaha! Det är det
här som är verkligheten.

Hillevi:  Men frågan är hur man kan förstå den verkligheten! Och det är ju det som är
mitt mål, att försöka förstå den verkligheten.

Solveig: Ja, förstå den teoretiskt. /…/ Svara på min fråga: Ska du förstå verkligheten
genom att sitta hos oss och titta på oss? Är det så du menar? Alltså skriva
om oss?

Hillevi: Ja, mitt mål är ju, eller jag tror att jag skulle kunna förstå det på olika sätt
genom att läsa det här materialet på olika sätt. Förstår du vad jag menar?

Solveig: Jag ville bara veta.. 621

                                                  
619 Dokumentation från den 14/10-97.
620 Pitt, 1998, s.535.
621 Dokumentation, 14/10-97, s.12.
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Som forskare menar jag att det är oerhört viktigt att djupt respektera deltagarnas
frustration över att forskaren aldrig arbetat i deras verksamhet på samma villkor som
de, och särskilt i relation till deras reaktioner när de delges forskarens läsning av deras
praktik. Samtidigt ville jag visa dem att det går att förstå praktiken på fler sätt en ett.
Solveig illustrerar denna samtidighet genom att både vilja ha mig arbetandes i
”verkligheten”, samtidigt som hon är den som poängterar för de andra att det här bara
är en läsning. Men hon avkräver mig också i nästa andetag att göra fler läsningar än
denna!

Alice Pitt skriver om den poststrukturella förståelsen av erfarenhet med referens till
Joan Scott. Scott hävdar att det inte är individer som ”har erfarenheter”, utan subjekt
som konstituteras via erfarenheter. Därmed blir inte erfarenheten det auktoritativt
ursprungliga, som kan bevisa vad vi vet eller ligga som ett slags oemotsägligt
vittnesbörd till våra förklaringar/beskrivningar, utan endast något kring vilket kunskap
kan produceras på en mängd olika sätt. Det om vilket många olika historier kan
berättas.622 Vår erfarenhet ”kläs i ord” i samma ögonblick som vi formulerar en
berättelse om den. Men varje gång vi berättar om denna erfarenhet finns möjligheten
att berätta en historia med andra innebörder, utgångspunkter och förklaringar.

I det inledande utdraget kan vi läsa exempel på hur förskollärarna gör motstånd mot
att skrivas in i termer av kvinnligt och manligt. Detta motstånd formuleras flera
gånger, och går i princip ut på att det är ett alltför enkelt sätt att förstå den komplexitet
som de själva upplever sig som – ”Det är ju vi”, som Mikaela säger. Petra Munroe,
har också intresserat sig för motståndsbegreppet och kvinnliga lärare. Hon gör en
feministisk läsning när hon skriver att det var lärarnas motstånd mot och förnekelse av
en beskrivning av könsojämlikhet och/eller förtryck i deras enskilda liv, som tvingade
Monroe att tänka nytt kring motståndsbegreppet.623 Hon menar att en vägran att anta en
identitet som feminist eller till och med kvinna i vissa sammanhang, utgjorde ett
motstånd mot ett objektifierande på patriarkala villkor.624 Är man inte man, så är man
per definition den andre – objektet kvinna – varvid den dominerande könsdiskursen
bara ytterligare verifieras och legitimeras. Munroe menar att dessa kvinnor istället
strävade efter att bli synliga som subjekt.625 Detta är något som förskollärarna i min
egen studie också gav och ger mycket starkt uttryck för.

I utdraget ger Solveig även uttryck för en mycket stark rädsla, som inte bara kan
reduceras till en motvilja att bli inplacerad i ett fack. Det är en rädsla för att få en
kunskap om sig själv som ytterligare kan belasta hennes, som hon själv betecknar som,
”dåliga självkänsla”. Hon fick en känsla av att: ”Jag vet ingenting längre” i en rädsla
                                                  
622 Pitt, 1998 s.536. Se även kapitel 2.
623 Munroe (1996) påpekar att dessa lärare ändå var mycket medvetna om historiska förhållanden och kulturella
könsnormer under deras karriärer (s.17).
624 Ibid.
625 Ibid. Jag kommer i den fjärde läsningen i detta kapitel att ytterligare diskutera och problematisera Munroes
motståndsbegrepp.
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för att det som stod i pappren skulle omintetgöra den förståelse av sig själv som
pedagog som hon kämpat så för att erövra. Denna rädsla kan, menar jag, också förstås
som ett starkt motstånd. Dels kan den förstås i enklare termer av motstånd mot en
makt, som jag som forskare har i rätten att skriva fram hennes praktik och synliggöra
henne som pedagog på mina villkor. Men detta rädslans motstånd kan även relatera till
det som Alice Pitt betecknar som ett psykiskt motstånd. I  Pitts psykoanalytiska
läsningar lokaliseras motståndet till mötet mellan subjektet och hennes egen omed-
vetna kunskap.626 Det är det omedvetnas dynamiska kvaliteter som gör att motstånds-
begreppet blir viktigt för forskaren, åtminstone om man använder psykoanalytisk
metod, skriver Pitt.

What does it mean to think about representing the stories of others as bound up
with the ethical demands of running after something as elusive as the split subject
of psychoanalysis? In which direction shall one run? In order to ”go there” one
must pass through resistance and, for this reason, the study of resistance is central
to psychoanalytic method.627

En målsättning med denna första läsning var att leverera något som deltagarna skulle
kunna gå i motstånd mot, och att få dem att bli medproducenter inför nästa läsning.
Hur detta motstånd förstods av deltagarna är en annan fråga. I textutdraget talar dock
Solveig om ”ny kunskap” och om att detta var något som hon ”aldrig, aldrig, aldrig
hade tänkt mig”. Läsningen ger henne en möjlighet att, som Bronwyn Davies skriver,
”tala och läsa” fram sig själv och sin historia på ett helt nytt sätt.628 I själva framtalan-
det/historieberättandet, eller sättet att reflektera kring något man konfronteras med,
sker förändringen av det själv som talar/berättar, skriver även Alice Pitt. För att använ-
da Pitts ord sker konfrontationen i det ”mellanrum” mellan förskollärarnas egen för-
ståelse och forskarens återgivning.629 Genom att ge olika förslag på hur man kan förstå
motståndet, vill jag visa att det inte finns några självklara sätt att förstå varken mot-
ståndet eller den förändring som sker.

Jag funderade också över riskerna med att leverera den här typen av läsningar till
deltagarna. Kanske finns en risk att det nya sättet att ”tala fram sig själv och sin
praktik” helt sonika ersätter ett gammalt, med en attityd av att det föregående var ett
felaktigt sätt att förstå som byggde på ett falskt medvetande.630 Därmed blir den nya
läsningen en ny dominerande förståelse. En annan risk skulle kunna vara att man ”ger
upp” inför forskarens maktproducerande förståelser av praktiken. Detta skulle man
kunna tänka sig hade varit en risk i relation till den starka rädsla som Solveig gav

                                                  
626 Pitt, 1998, s.540.
627 Ibid., s.541.
628 Davies, 2000, s.43.
629 Pitt, 1998, s.542.
630 Jämför Lather, 1991, s.59.
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uttryck för inför sin läsning av den första läsningen. Ytterligare en risk skulle kunna
vara ett totalt förnekande av den alternativa läsningen som oacceptabel och helt utan
relevans, varvid min teori om det produktiva motståndet och betydelsen av förskjut-
ningar i förståelser helt omintetgörs. Som jag förstår den första konfrontationen
innebar den inte något av detta. Däremot erbjöd förskollärarna mig i konfrontationen
en mycket viktig problematisering av den dikotomisering jag gjort i termer av kvinnligt
– manligt, rationellt – irrationellt osv. De visade på komplexiteten i ett begrepp som
rationalitet, när de beskrev att deras arbete med pedagogisk dokumentation i högsta
grad är rationellt. Mikaela säger: ”För det första så tror jag hela tiden att vi har bägge
de här sidorna i oss. /…/ Dokumentationen står ju för det som är rationellt. Det är då
vi snabbt skall sammanfatta, strukturera, för att vi skall kunna… Och då är det jätte
viktigt att vara rationell!”631  De menade vidare att deras val att gå vidare med ”det
nära” (att välja ”mitt rum” och ”mitt hus” snarare än ”vägen mellan förskolan och
hemma”), är högst rationella i förhållande till deras kunskap om barn. Samtidigt kan
de, som Mikaela, hävda att: ”Jag tycker det är jätte viktigt med den rationella sidan.
Men i mötet med barnen så får man inte vara rationell. För det är ett skapande
ögonblick. Det är det här Vea pratar om som det ’vida seendet’ ”.632 Ett annat
exempel på hur förskollärarna förstår rationaliteten i sitt arbete, är när Mikaela ger
uttryck för att interaktionen med mig som forskare har inneburit ett svårt men lärorikt
pendlande mellan ett görande i nuet och ett rationellt tänkande som avkrävs henne i
kommunikationen med mig. Hon beskriver detta i termer av att ”plötsligt byta sida
och vara rationell. Det blir otroliga krockar”. 633 Dessa exempel innebär att
pedagogerna gör motstånd mot min förenklade dikotomisering av vad som är manligt
rationellt respektive mindre rationellt och kvinnligt, men att de också i sin egen
motstridighet delvis bekräftar denna dikotomisering. De problematiserar dock tydligt
att en rationellt målinriktad pedagogik uteslutande skulle handla om att uppnå
förutbestämda kunskapsmål. Därmed förskjuter de delvis min läsning av begreppens
innebörd i deras praktik.

Ett viktigt syfte för mig, med att jobba med den förenklade beskrivning som de
dikotoma motsatsparen innebar, var att denna beskrivning av ytterligheterna möjliggör
förskjutningar i såväl mitt eget som i förskollärarnas tänkande. På så vis kan vi också
möjliggöra ett uppbrytande av dessa dualismer och, som Bronwyn Davies påpekar,
omvärdera den dominerande värdebedömning som ligger i dem – där den manliga
sidan tilldelats ett högre värde än den kvinnliga. Inom förskolan behövs i vissa
sammanhang ibland ett omvänt omvärderande av det vi betecknar som manliga sätt att
förhålla sig till lärande och kunskap, utan att det innebär att man helt sonika flyttar sig
till dikotomins andra sida. Bronwyn Davies teori innebär att vi inte får hamna i

                                                  
631 Dokumentation, 14/10-97, s.13.
632 Ibid.
633 Ibid.
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essentialism, det vill säga ett oproblematiserat hyllande av den ena eller andra sidans
överlägsenhet. Samtidigt handlar det om ett överskridande av båda sidorna i dua-
lismen, för att ge utrymme för ständigt olika och nya förhållningssätt och tillväga-
gångssätt.

Alice Pitt frågar sig: ”What is the meaning of resistance for learning?”634 Jag vill här
använda denna fråga, inte bara i förhållande till det enskilda subjektets läroprocess
som ovan kommenterats, utan även koppla det till forskarens och förskollärarens roll.
Inledningsvis talade jag om en metod av att (er)bjuda deltagarna motstånd för att
utmana dem i deras tänkande/handlande. Men om effekten av ett sådant erbjudet
motstånd är ett övertagandet av en ny alternativ förståelse som förkastar tidigare
förståelser, kan en sådan metod aldrig förtjäna namnet av en ’motståndets’ etik. Om
’motståndet’ däremot sätter igång processer av multipla förståelser, som kan läggas
sida vid sida som lika möjliga i förhållande till de olika utgångspunkter (diskurser)
som de läses från, blir ’motståndets’ etik det verktyg för lärandet som jag hoppas på.
Mikaela kommenterar min kommentar kring mitt eget beteende, och det faktum att jag
pratar mycket mer än vad jag tänkte att jag skulle göra under min tid på Skorpan.
”Men annars hade du kanske inte lärt dig något om du inte gjort det. För vi har ju
också lärt oss [att] i de här ögonblicken när man konfronteras… Som när du säger till
mig: Ska du ha så där mycket material? Och då i mitt undermedvetna. Jag är så
inriktad på det här med barnen. Jag är där med dem just då. Och så kommer du med
något som är så fullständigt fånigt!” Mikaela tillerkänner detta ögonblick av konfron-
tation värde i en läroprocess. Mitt pratande, menar hon, fick betydelse inte bara för
mitt eget lärande som deltagande forskare, utan även för hennes läroprocess. Forska-
rens och förskollärarens förhållningssätt handlar därför varken om att vara den som vet
och som kan ”ge svar”, eller om att förhålla sig helt passiv till deltagarnas respektive
barnens läroprocesser. Istället handlar det om att vid rätt tillfällen framträda tydligt
som ett subjekt och konfrontera dem med sitt eget tänkande eller med sina utmanande
frågor, som en medforskande samtalspartner. Därmed menar jag att ’motståndet’ kan
ges en central betydelse i lärandet.

                                                  
634 Pitt, 1998, s.536.
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OM ATT BLI EN ”MÅNGFALDSTÄNKARE” I STÄLLET FÖR EN
”ENFALDSTÄNKARE”

En inledning om makt och frigörelse

Förskollärarnas förståelser och reaktioner på den föregående läsningen utmanade mig
på flera avgörande sätt. Ett var givetvis att uppmuntras till att göra fler läsningar. En
annan viktig utmaning för mitt kommande arbete var att på ett mer övertygande sätt än
i den första läsningen visa att den pedagogiska praktiken på Skorpan aldrig kan förstås
på något entydigt eller förenklat dikotomt sätt, utan att den alltid är ”både och”
och/eller ”varken eller”. Min avsikt blev nu att göra en läsning av en större mängd do-
kumentation, som samtidigt som den på ett mer nyanserat sätt skulle försöka ge exem-
pel på Skorpans diskursiva praktik(er), skulle kunna visa att ingen enda förståelse av
denna praktik är självklar. Med andra ord skulle förskollärarnas förhoppning om att
jag på ett mer ”sanningsenligt” sätt skulle kunna ”fånga in” Skorpans praktik(er) och
diskurs(er) – ”det som är ’vi’ ” – innebära att bilden av Skorpan skulle bli än mer
komplex.

Inför mitt fortsatta läsningsarbete utgick jag från en mycket central fråga för denna
avhandling och dess teoretiska perspektiv, nämligen i vilken utsträckning arbetet med
pedagogisk dokumentation, så som det genomfördes på Skorpan under våren 1997,
kunde förstås som frigörande för barnen och de vuxna. Jag ville i denna läsning utgå
från de modernistiska förståelserna av begreppen makt och emancipation. Därmed
utgår jag från en modernistiskt förståelse av den ursprungliga frågeställningen, som
utgår från möjligheten att antingen kunna ”ta makt” över sitt lärande och sin praktik,
eller att inte kunna det och därmed befinna sig i en form av förtryck under andras
makt.635 Syftet med detta var åter igen att synliggöra dikotomins ytterligheter. Hur kan
den praktik som vi i ett arbete med pedagogisk dokumentation önskar förstå som
frigörande för barnen, samtidigt förstås som problematiskt maktproducerande och/eller
förtryckande? Jag ville öppna upp för både mitt eget och deltagarnas mer självkritiska
reflekterande kring den dokumenterade praktiken och forskningspraktiken, med
utgångspunkt från dikotomins ytterligheter. I vilken utsträckning innebar min
medverkan som deltagande forskare på Skorpan ett emanciperande samarbete för de
inblandade förskollärarna? I vilken utsträckning hade jag som forskare möjlighet att
producera emanciperande kunskap i förhållande till förskolefältet? Innan jag ens kunde
börja fråga mig huruvida den omformulerande frågeställningens förskjutningar av
motstånd och emancipation gällde i mitt samarbete med deltagarna, behövde jag
synliggöra de maktproducerande innebörderna av makt och emancipation i våra
respektive praktiker. Precis som i den första läsningens dikotomisering mellan
                                                  
635 Jämför kapitel 2 om modernistiska förståelser av den första frågeställningen.
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”manligt” och ”kvinnligt”, menar jag att det är nödvändigt att synliggöra dikotomin
makt – emancipation för att ”träna” sig att tänka att det man tror är ”frigörande” för
barnen faktiskt också kan upplevas och förstås helt och hållet på motsatt sätt, som för-
tryckande, hämmande, begränsande eller ‘frihetsberövande’. Även om deltagarna
redan ofta visat att de tänker dekonstruktivt, så till vida att de kan förstå det barnen gör
och säger på flera olika sätt, så tror jag att varken de eller jag gjort oss uppmärksamma
på hur både pedagogiken och forskningen bär på en tung ballast av för givet tagna
emancipativa innebörder. Pedagogiken och den pedagogiska forskningen som frihets-
diskurser, och vår oförmåga att läsa situationen från någon annan position än vår egen
välvilliga pedagogiskt frigörande position, innesluter oss i modernistiska förståelse-
konstruktioner. Därför behövs det som jag i vårt skidburna land valt att kalla det stora
lappkastet.636 När man i skidspåret vänder den ena skidan, så att skidspetsarna i ett
riskfyllt ögonblick pekar åt diametralt motsatt håll. Det kan för den otränade vara ett
ganska så smärtsamt ögonblick innan man hinner kasta om den andra skidan också. På
samma sätt tror jag att det kan vara smärtsamt att se att det vi uppfattar som frigörande
lika väl kan förstås som förtryckande/frihetsberövande – om än bara i tanken. Men
kanske är det just smärtan som möjliggör det överskridande jag menar att vi behöver
göra? Det handlar om ett överskridande av de modernistiska betydelserna och att
öppna upp för möjligheten att konstruera det som är eller skulle kunna vara mitt
emellan – det som är ”varken eller”? Kanske kan man få syn på det som ännu inte är?
Det som Patti Lather talar om som, ”[t]he not yet, which begins to proclaim itself”,
som är möjligt först efter synliggörandet av dikotomierna.637 När jag kommer att ge
exempel från praktiken och diskutera dem, handlar det alltså aldrig om att hitta rätt
eller fel läsning, utan om att försöka se komplexiteten och motstridigheten i
situationerna – ”både-och-et”. En av förskollärarna på Skorpan, Solveig Åkerström,
talade om den här processen av att göra lappkast och försöka se motsatsen, i termer av
”att bli en mångfaldstänkare istället för en enfaldstänkare”.638

                                                  
636 Lather, 1997a.
637 Ibid.
638 Dokumentation, 24/4-97, s.20.
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Den andra läsningen

En fråga om att ”ge röst”

Det är av historisk betydelse att lyfta fram Loris Malaguzzis639 ambitioner att ge barnet
en röst i världen.640 Efter andra världskriget var det många som med olika pedagogiska
projekt försökte motverka nya krig i Europa. Ett projekt som misslyckats. Barnen och
de svaga har under de senaste två hundra åren stått på samma sida – de som man gör
något med och vill förändra. Barnet har, som Kajsa Ohrlander beskriver, haft många
allierade som drivit deras intressen, bland annat läkare och kvinnokämpar.641 Så här i
efterhand kan vi diskutera huruvida det kanske handlade mer om folkhemmets bästa
eller om kvinnans rättigheter än barnens. Som redan visats i kapitel tre har pedagogisk
dokumentation använts i Reggio Emilia för att synliggöra barns rättigheter och för att
möjliggöra en ny konstruktion av barnet – ”det rika barnet”.642 Att ge barn röst har
således handlat om det som feministen Elisabeth Britzman skriver: ”Voice’ as ’the
right of speaking and being represented”.643 Pedagogisk dokumentation har varit ett
sätt att få legitimitet för en i Italien länge starkt ifrågasatt verksamhet, nämligen en
kommunal, icke religiös förskola för alla barn från tre månader och uppåt. På
motsvarande sätt har man inom pedagogisk forskning, framför allt om färgade,
kvinnliga och sexuellt avvikande studerande på universitetsnivå i USA och Australien,
talat om svaga gruppers rätt att tala och bli representerade och då ställt sig frågan: Hur
kan vi undervisa som om vi vore ”allierade” till förtryckta grupper, som vi kanske
själva inte är del av? Och: Vad innebär det att undervisa i rollen som ”allierad”?644

Dessa frågor handlar om möjligheten av att överhuvudtaget kunna ge någon annan en
röst.

I Reggio Emilia, tror jag att man har lärt sig att det inte räcker med att se sig som
barnets allierade. Via arbetet med pedagogisk dokumentation har man sett att de läro-
processer som man genomgår som vuxen, innebär att man, som Elisabeth Ellsworth
uttrycker sig i förhållande till en feministisk emancipatorisk pedagogik, måste ”lära
av” och ”lära om” vad gäller barnen, sig själv och praktiken.645 Man är i ett förhållande
med barnen som innebär, dels ett medkonstruerande (”co-construction”), där den vux-

                                                  
639 Loris Malaguzzi (1921-1994) var en av grundarna av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia efter andra
världskrigets slut. Han verkade sedan som pedagogisk ledare för verksamheten fram till sin död 1994.
640 På senare tid har forskningen i Sverige dock ägnat allt större resurser åt att kartlägga barns uppfattningar av
sin situation. Dessutom har den fenomenografiska forskningen som kartlägger barns tankestrukturer ökat stadigt
under 1990-talet (Lind, 2000).
641 Ohrlander, 1992a.
642 Edwards, Gandini & Forman, 1998.
643 Britzman i Orner, 1992, s.76.
644 Orner, 1992, s.75.
12 Ellsworth, 1992, s.95; 98.
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nes och barnets kunskaper/föreställningar/teorier möts och interagerar. Dels handlar
det om läroprocesser, där den vuxne får kunskap om hur barn lär sig, och eventuellt
”lär om” i förhållande till de teorier hon/han informeras av för att förstå vad barn gör
och kan. På motsvarande sätt talade jag tidigt i mitt projekt om att som forskare vara
medkonstruktör, samt att jag och pedagogerna var involverade i kooperativa
läroprocesser. Under det långa samarbetet med förskollärarna identifierade jag att jag
hade en mängd förutfattade meningar och åsikter om den pedagogiska praktiken och
särskilt i arbetet med pedagogisk dokumentation. Så småningom upptäckte jag att jag
blev tvungen att ”lära av” och ”lära om”. Saker och ting fick en ny mening och
innebörd, inte minst min egen roll och mitt förhållningssätt som deltagande forskare.

En annan helt central fråga i detta sammanhang är frågan om möjligheten att återge
den ”autentiska” rösten, både i pedagogens förhållande till barnet och i mitt förhållan-
de till förskollärarna som deltagare i ett forskningsprojekt. När en forskare kommer in
i en pedagogisk praktik, menar Elisabeth Ellsworth att idén ofta har varit och är att
deltagarna skall ges utrymme att ge uttryck för sin ”autentiska”/äkta röst. I detta
definieras de som ”författare till sin egen värld”. Hon skriver: ”By speaking, in their
’authentic voices’, students are seen to make themselves visible and define themselves
as authors of their own world.”646 Men, säger Ellsworth, det inte självklart att jag som
forskare kan få pedagoger att hitta en ”äkta” röst. För det första kan jag som forskare
egentligen aldrig veta något helt säkert om de erfarenheter som är förskollärarnas eller
barnens.647 Ellsworth skriver att hon i sitt klassrum upptäckte att hon i egenskap av
välutbildad, forskare, vit, medelklasskvinna inte förstod rasism bättre än någon av
hennes studenter gjorde, och särskilt inte de studenter som under hela sina liv erfarit,
levt med och kanske kämpat mot rasism. Hon menar också att hon inte ens kan hoppas
att hon någonsin kommer att veta detta bättre än dem, hur mycket hon än forskar.648

Total förståelse eller empati är i den poststrukturella diskursen omöjlig. Den kunskap
man kan få är alltid ofullständig och partiell. Vad är det som säger att det jag ger
uttryck för idag är mer ”äkta” än det jag kommer att säga imorgon, när min subjek-
tivitet förändrats av det jag lärt mig i min praktik under tiden både som pedagog och
forskare? Det kan inte handla om att ge andra del av pedagogens eller barnens
erfarenheter för att andra ska förstå, säger Ellsworth, utan istället handlar det om att
konfrontera andra och vidga betydelserna av vad det innebär att vara människa!649

                                                  
646 Ellsworth, 1992, s.100.
647 Jämför Ellsworth, 1992, s.101.
648 Ellsworth, 1992, s.99.
649 Jämför Ellsworth’s resonemang i 1992, s.102.
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Från barnens perspektiv – Makt och/eller emancipation i arbetet med
pedagogisk dokumentation?

I det följande utdraget är det Solveig som efter ett arbetspass med en grupp pojkar
(Olle, Hampus, Isak och Viktor), ber pojkarna berätta för två andra pojkar, som inte
deltagit i arbetet (Christoffer och Felix), vad det är de har gjort. Solveig har bett poj-
karna göra sig själva i lera.

Solveig: Ni får berätta för Christoffer och Felix. Hur gjorde ni?
Christoffer: Jag vet i alla fall inte.
Hampus: Först gjorde jag så här och så här, och så knådade jag lite på huvudet och

så blev det så där. Och så tog jag en grej och så pressade jag med den och
så blev det så här mycket hår.

Solveig: Viktor. Du var och letade efter den där grejen. Vet du vad det är för grej?
Viktor: Nej.
Solveig:   Det är en vitlökspress egentligen. Det vet ni. /.../ Isak kan du berätta hur du

gjorde?
Isak: Först gjorde jag ett huvud och sen...
Solveig: Vad sa du? Först gjorde du ett huvud?
Isak:     Så att det blev platt och sen gjorde jag ett huvud och sen magen och sen så

gjorde jag benen. Men sen tog jag loss benen och satte armarna under.
Solveig:  Under benen? Jaha. Först gjorde du huvudet, sedan magen och sedan gjorde

du benen och så tog du bort benen och satte dit armarna.
Isak:      Och sen så satte jag fast den under, och sen så gjorde jag dom, och så satte

jag dit skorna. /.../ Ett öga och en mun så där...
Solveig: Viktor, hur gjorde du då?/.../
Viktor:  Jag började med huvudet och så, så och så, och sen magen, sen armarna, sen

fingrarna.
Solveig: Sen gjorde du något smart, berätta om det.
Viktor: Vitlökspressen och pressade håret.
Solveig: Sen höll också din gubbe på att ramla och vad gjorde du...
Viktor: Då gjorde jag tjockare ben.
Solveig: Det gjorde du! /…/
Solveig: Christoffer, vad tycker du om gubbarna?
Christoffer: Jag tycker alla är lika snygga och alla är lika fina!
Solveig: Hade man kunnat göra på något annat vis, Chrisoffer och Felix?
Barn:    [hör ej vem det är]: Jag tycker att Olles är snyggast.
Solveig: Jaha. Om vi frågar Christoffer och Felix. Kunde man göra på något annat

sätt?
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Christoffer: Man kunde göra en sån här mage (Han visar med händerna ca 3 dm.)
och på ett annat sätt med håret. Runda hår kan man göra.

Solveig: Christoffer tycker att man kunde göra dem mycket större. /.../  Är alla nöjda?
Barn [unisont]: Ja.
Solveig:   Är du nöjd med Viktors? Och du är nöjd med Isaks? Och du är nöjd med

Hampus och du med Olles? (Christoffer svarar ja på alla. Solveig frågar
sedan Felix på samma sätt och han svarar ja.)650

I det här förkortade utdraget finns en del intressanta aspekter av vad som kan förstås i
termer av att ge barnet en röst. Som mer eller mindre rutin brukar förskollärarna be
barnen berätta för den vuxne och/eller andra barn vad det är de har gjort. Solveig
börjar med att fråga vart och ett av barnen hur de har gjort (Olle är utelämnad i
utdraget). Det är svårt att avgöra från utdraget hur väl Hampus beskrivning gick fram
och blev förstådd av de andra. Solveig ger inga följdfrågor för att klargöra processen. I
Isaks fall repeterar hon vad han säger, som för att tydliggöra för sig själv och de andra
barnen hur det hela gick till medan hon pekar på lergubbens kroppsdelar. När det
gällde Viktor förstärker hon det moment i arbetet som upptagit barnen mycket,
nämligen att pressa leran i en vitlökspress för att få hår till gubbarna. Eftersom det var
Viktor som hade hämtat vitlökspressen tycks det mig att Solveig vill lyfta fram detta
genom att säga: ”Sen gjorde du något smart, berätta?” Solveig frågar också Viktor
hur han lyckades lösa problemet med att gubben ramlade. Viktor sätter då ord på sin
strategi om att stadga upp gubben genom att göra benen tjockare.

I termer av att ge en röst skulle man kunna säga att barnet å den ena sidan ges en röst
gentemot pedagogen. Den vuxne får veta hur barnen gjort och tänkt i arbetet med
lerfigurerna. I och med detta följer en rad frågor: Hur dokumenteras detta av
pedagogen? På vilket sätt kommer dokumentationen att användas? Hur långt kan
barnets röst därmed nå utåt mot kollegor och föräldrar? Får barnet självt tillgång till
dokumentationen? Hur kommer pedagogen att tolka det som hänt? Kommer

                                                  
650 Dokumentation: 13/3-97, s.15-16.

Solveig: Jag tänker just på den här situationen. Jag kommer ihåg den mycket väl. För det första
så kommer Felix och Christoffer, och jag bara tar det i flykten, för där fick jag min chans
tyckte jag att få in två barn som inte hade varit med, för att ge de andra en röst. Vad jag
kände i hela den här situationen var att Christoffer och Viktor var på väg. Det jag frågar, det
är för att få dem att stanna kvar. Det är ett drag så här. Deras ena ben är på väg. Hur ska jag
få dem att bli kvar. Lite till, lite till, för att få ut lite mer.

(Konfrontation, 16/12-97)
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pedagogen att använda dokumentationen för att besluta om hur hon vidare kan utmana
barnen i att konstruera i lera?

Man skulle också kunna säga att barnet ges en röst gentemot de andra barnen. När
barnet berättar blir det synligt inför de andra. Viktors smarta idé med vitlökspressen
blir uppmärksammad av den vuxne och så att säga ”erkänd” inför de andra barnen.
Ytterligare en aspekt skulle kunna vara att barnet får en röst inför sig självt, vilket
troligtvis har betydelse i ett lärandeperspektiv. Barnet får tillfälle att verbalt beskriva
det han/hon just utfört i första hand med händerna. Viktor formulerar vad det var han
gjorde när gubben ramlade. På Skorpan får barnen formulera sig på andra sätt än
muntligen. De hade också kunnat rita, filma eller fota av sina konstruktioner eller
lergubbar för att sedan titta på dem igen.

I ett maktperspektiv kan man fråga sig hur pass frigörande samtalet ovan var för
barnen. Solveig leder samtalet med många frågor och inpass. Får alla barn komma till
tals ordentligt? Förstår de andra barnen vad Hampus och Isak menar? Solveig lyfter
fram Viktors arbete på ett sätt som kan förstås som ett favoriserande. Hon är
uppenbarligen själv mycket förtjust i hans lösning med att göra hår med hjälp av en
vitlökspress. Dessutom lyfter hon fram hans strategi med att förstärka benen för att få
lergubben att stå. Några av de andra pojkarna ”misslyckas” med detta. Andra ”ritar”
två-dimensionellt med leran liggandes på bordet.

Situationen skulle också kunna bli problematisk ur en emancipatorisk synvinkel, när
Solveig frågar Christoffer och Felix om de, som inte gjort några lergubbar själva, är
nöjda med sina kamraters arbete. Hon ber dem göra en värdering. Hon vänder
diskussionen mot dessa båda pojkar och frågar dem om vad de tycker om gubbarna,
och om de tror att man skulle kunna göra på något annat sätt. Solveig tar en risk. Tänk
om Christoffer och Felix sagt att gubbarna var fula och dåligt gjorda! För att detta inte
skall upplevas som att enskilda barn blir utpekade som sämre, behöver Solveig veta att
klimatet mellan barnen är respektfullt, och att den kritik som eventuellt kommer
framförs på ett konstruktivt sätt. Christoffer föreslår att man kunde gjort gubbarna
större och håret på ett annat sätt, utan att detta behöver uppfattas som ett under-
kännande eller som negativ kritik. Det emancipatoriska syftet är att utmana de fyra
pojkarna med eventuella nya idéer, och få de andra barnen att tänka kring och
intressera sig för lerarbete. Men risken finns att hamna i negativ kritik. En annan fråga
kan dock vara hur den här utmaningen och det här intresset fångas upp och används i
ett fortsatt arbete? Får Christoffer och Felix snart jobba i lera och använda sina idéer
och sin nya kunskap? Kommer de andra pojkarna att utmanas vidare med utgångs-
punkt från vad de gjort denna dag? Eller med andra ord: Vad fick det här arbetspasset
och det här samtalet för betydelse för barnens vidare lärande i förhållande till arbete
och teknik med lera?

I det utforskande arbetssätt man använder på Åkervägens förskola är barnen ofta
indelade i grupper med mellan 2-10 barn. Gruppen utmanas ofta med en frågeställning
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att tala eller praktiskt arbeta/leka kring. Dokumentation (teckningar, observationer,
mm) ges ofta tillbaka till barnen med olika syften. Nedan ges exempel på två
situationer där samma barn figurerar. I det första exemplet ges Ivar tillbaka dokumen-
tation med syftet att påminna och stimulera honom att berätta om vad han gjort. I det
andra exemplet ger pedagogen dokumentation tillbaka till Ivar för att få igång honom
att rita. Barnen har, i det första utdraget, ritat teckningar om hur det ser ut i deras
hus/våningar och ombeds berätta för sina kamrater.

Susanne: Hur var det Ivar? Berätta hur det var på din teckning.
Ivar: Det är inte så lätt och komma ihåg!
Susanne: Nej, O K. Skulle du vilja ha ett nytt papper och rita en gång till?
Ivar: Nej.
Susanne: Jag kommer ihåg att du berättade för mig precis hur det ser ut där nere. Du

sa så här igår när jag frågade dig: Om man går ut från ditt rum, frågade jag,
så sa du: Först så kommer man till trappan, eller så kommer man till
mammas och pappas rum. Det var där uppe. Sedan undrade jag om man kom
ner för trappan vart man kom då. Jo, då kom man till hallen. Och vad var det
i hallen?

Ivar: Bara skor och kläder.651

Efter denna påminnelse kan Ivar berätta och svara på Susannes och de andra barnens
frågor. Man skulle kunna förstå den här situationen och den nästkommande som att
dokumentationen används för att ge barnen ett sammanhang via återgivandet av deras
egen röst. Härifrån kan de sedan fortsätta att tänka. En sådan läsning skulle kunna
förstås i termer av ett ”frigörande” för barnet, som via dokumentationen blir stöttat och
kan utmanas att gå vidare i sitt tänkande och lärande. Eftersom man utgår från barnens
egna tankekonstruktioner och uttryck skulle man kunna säga att arbetet utgår från
barnen, och leds vidare med utgångspunkt från deras läroprocesser. Detta kan förstås
som frigörande eller till och med i termer av att barnen därigenom ges makt över sin
läroprocess, för att hänvisa tillbaka till min första formulering av frågeställningen för
detta avhandlingsarbete. Å den andra sidan kan vi med ett maktperspektiv förstå det
här och de kommande utdragen i denna läsning i termer av kontroll, samt att
situationerna kan uppfattas som integritetskränkande. Pedagogerna dokumenterar
mycket av det barnen säger och gör på band, film eller i observationer, och kan när
som helst använda det, inte sällan i en grupp med kompisar som också får höra vad
barnet sa och gjorde. Hur ”ädelt” syftet än är, är det inte säkert att barnets upplevelse
av situationen är helt och hållet positiv, beroende på förhållandet mellan barnen i
barngruppen, förhållandet mellan pedagogen och barnen etc. Finns det en ömsesidig
tillit och tilltro? Frågar man överhuvudtaget barnet om det är OK att läsa upp vad det
sa och gjorde förra gången? En annan aspekt är att barnet inte alls låter sig utmanas av

                                                  
651 Dokumentation 10/4-97, s.7.
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de vuxnas försök att via dokumentationen inspirera till fortsatt tänkande och arbete.
Hur frigörande är det för barnet att efter en lång dialog med pedagogen kring vad man
sagt och gjort ändå inte komma igång med den uppgift som pedagogen försökt utmana
till, för att man finner den för svår eller helt enkelt ointressant?

I det andra exemplet som anförs nedan vill Solveig att Ivar, Johanna och Max ska
berätta om sin promenad mellan förskolan och hemmet, som de gjort med sina
föräldrar. Promenaden gjordes efter det att barnen ritat sin väg från förskolan och hem,
med syftet att göra barnen mer uppmärksamma på saker utmed vägen. Därefter frågar
hon dem om de vill rita eller måla något på sin väg hem.

Solveig: Ivar. Kommer du ihåg någonting vad ni såg på vägen? Du har tänkt en lång
stund nu.

Ivar: Nej…
Solveig: Vill du att jag skall titta på ditt papper vad ni har skrivit?
Ivar: Ja.
Solveig: Så du kommer ihåg…
Max: Och sedan mitt med! [Max vill att Solveig ska läsa upp vad han sagt.]
Solveig: Mm. [Plockar fram pappret.] Men du har ju berättat MASSOR. /…/ Det står

att ni såg blommor Ivar. Kommer du ihåg det? Kan du blommornas namn?
Ivar: Påskliljor. Skilla.
Solveig: Jag vet att du tycker om blommor. Visst?
Ivar: Hela trädgården är full av blommor. På gräsmattan till och med!
Solveig: Nä?! Vad är det för färg på dom då?
Ivar: Krokus är det mest på gräsmattan.
Max: Vi har en enda krokus och en, två… em… blåsippor…
Solveig: Det står så här Ivar på ditt papper, att när man… em… I det vita huset som

ni går förbi så är det så att det går ner så här till garaget.
Max: Är det en trappa?
Ivar: Mm.
Solveig: Det står så här: Hur kommer de ner till sitt garage egentligen? Dom som bor

i det vita huset med ett stängsel för nedfarten. Hur går det till?
Ivar: Ja, kör dom över staketet eller?
Solveig: Hoppar dom över staketet?
Ivar: Ja! (skrattar)
Solveig: Du har inte klurat på det så att du vet ännu? Det är svårt.
Ivar: Mm.
Solveig: Får jag höra. Är det staket, stängsel för garageinfarten?
Ivar:   Man skulle köra upp för trottoaren och så är det stängsel där, fööör… så att

man inte kan köra in med bilen!
Max: Då kanske man skall öppna den?
Johanna: Det kanske är en grind fast man inte ser den?
Solveig: Har du inte undersökt det?
Ivar: Nja… nej…652

                                                  
652 Dokumentation, 21/4-97, s.3-4.
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Kanske blir Ivar väldigt tacksam över att Solveig försökte hjälpa honom att minnas?
Han svarar ordentligt på Solveigs frågor, och han vill helst att hon skall läsa upp
alltihop. Ändå vill det sig inte när hon frågar om de skall rita eller måla. Det är som
om det är omöjligt att rita något av allt det där som han nu fått minnas. Kanske är det
helt enkelt för svårt? Det blir inte ”frigörande” att få hjälp att minnas, för hur ritar man
de där blå tulpanerna och krokusarna och garaget med staket framför? I diskussionen
efter arbetspasset kommenterar Sussi att Ivar ”letar efter vad det är vi vill ha utav
honom”.653

I ett Reggio Emilia inspirerat utforskande arbetssätt med pedagogisk dokumentation
lyfts ofta barnens olikhet fram, med syftet att stimulera och utmana barns tänkande och
lärande. Den frigörande aspekten skulle kunna vara att barnen får syn på att alla tänker
och gör olika och att inget är rätt eller fel. Ett exempel är när Mikaela låter barnen
sortera olika föremål, som de först fått beskriva, i ritade cirklar på golvet. Mikaela
säger: ”Nu ska vi sortera era grejer i de här runda ringarna på golvet”.654 Barnen får
lägga sina saker i cirklarna och motivera varför. Sedan frågar Mikaela om barnen är
nöjda. De svarar nej! De vill flytta om i cirklarna. En och en får flytta och motivera
varför. Barnen tycks älska den här leken. Det blir, åtminstone för mig, mycket tydligt
hur olika barn tänker när de sorterar föremålen. Många barn sorterar efter använd-
ningsområde: ”Det är byggmaterial”, eller ”det där är sånt man behöver när man
skriver”. Andra sorterar efter vem man är kompis med. Vanja flyttar sin ring till tejp-
rullarna på grund av formen, och Sara flyttar sin pappersremsa till Viktors postblankett
för att båda är papper. Mikaela kommenterar aldrig barnens byten, men uppmanar dem
ibland att tänka efter ordentligt, vilket skulle kunna förstås som att hon på ett fri-
görande sätt uppmuntrar utan att värdera. I en sådan här situation kan dock pedagogens
kroppsuttryck och eventuella ord fungera som ett tydligt värderande av barnens olika
strategier. Jag minns själv att jag upptäckte hur jag höjde uppmuntrande på

                                                  
653 Dokumentation, 21/4-97, s.15.
654 Dokumentation, 6/3-97, s.5.

Solveig: Ja, det spelar ingen roll. Skit i det. Men i alla fall att man tar en risk. Fast man vet. Ivar.
När jag läser upp för honom. Risken är att han gör som han gör här . Att nej, det går inte. Men
det finns också en möjlighet att han kanske blir förlöst av det/

Hillevi: Precis!
Solveig: Och den risken måste jag ta! /…/ För att jag ska kunna säga till mig själv att jag har i alla

fall provat. Så att jag inte lämnar det barnet vind för våg.
Mikaela: Då kan man pröva på ett annat sätt nästa gång.
Solveig: Ja.
Mikaela: Och det är ju det som är dilemmat. Om man inte dokumenterar och tänker – att man

lämnar barnen väldigt mycket. Man kan inte följa upp det där.
(Konfrontation 16/12-97)
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ögonbrynen när jag tyckte att det barnen gjorde var ”rätt” eller intressant. Leken kan få
en problematisk effekt för vissa barn, om de avläser att vissa strategier och/eller vissa
barn är bättre än andra i den vuxnes ögon.655

I följande utdrag kan man läsa om hur Mikaela försöker lyfta fram barnens olikheter
i deras bilder. Utdraget kan läsas som att Mikaela både tydliggör för barnen varför
vissa ”kartbilder” är lättare att avläsa än andra, men man kan även läsa det som att hon
diskvalificerar vissa barns strategier. Barnen har ritat bilder av ett rum där två barn
”frusit fast” i golvet, efter livlig dans så snart trumslagaren tystnat.

Mikaela: Titta här. Nu tar jag Vanjas och så gör jag så här. Vilken var lättare att hitta
[förstå] nu då? [Hon håller upp Vanjas och Viktors teckningarna bredvid
varandra.]

Julia: Ja, men det vet du ju. Det har vi ju redan sagt.
Mikaela: Men varför är den så lätt att hitta?[på Vanjas teckning] Ni tog ju den och visste

precis var det var någonstans. Men inte den. [Viktors] /…/ Varför är den här gjord
så att det är lättare att förstå den?

Julia: Då måste jag tänka efter.
Barn: [hör ej vilket]: Jag vet.
Mikaela: Vem var det som sa jag vet? Vad är det för skillnad på de här två? Hampus vad är

det för skillnad?
Hampus: Det är skillnad på dom två för där är Julia /.../ HÖRS EJ /.../
Mikaela: Hur vet man det när man tittar på den men inte på den?
Hampus: Där vet man ju inte. Där tror man att /.../ HÖRS EJ
Mikaela: Jaha, du kommer ihåg att han stod med armarna så där, men om man tittar bara på

den här och jämför med den här bilden. Tänk om du inte hade varit med och sett.
Tänk om du inte hade varit med och sett att Olle stod med armarna uppåt. Du bara
fick den här och så sa någon: Var i rummet står dom? Då kanske du hade kunnat
klura ändå. Jag vet inte... Vad tror ni? Vad är det dom har ritat i det här men inte i
det här?

Julia: Jag vet.
Mikaela: Ja, Vanja, vad har hon ritat mer? Hon har ritat fler saker i rummet.
Olle: Fönstrena och hyllan.
Mikaela: Jaha, fönstrena och hyllan. Då blir det lättare. Hörde ni vad Olle sa. Fönstret och

hyllan har ju Vanja ritat ut. Bokhyllan och fönstren.
Julia: Jag tror att vi stod här och där då.
Mikaela: Då ser ju Julia det. Då förstår Julia det. Den här är lättare för att det finns en

bokhylla.
Julia: Om Viktor ritade den där, så borde ju vi stå där Olle och jag.
Mikaela: Om Viktor hade ritat ut bokhyllan här och fönstrena, då tror jag att ni hade hittat

precis som Vanja hade gjort.
Viktor: Men jag gjorde det för att det skulle bli svårt.
Mikaela: Ja, men det blev för svårt.
Solveig: Det får inte bli för svårt, för då kan man inte.
Mikaela: Tänk om ni ska rita skattkartor sedan.
Solveig:  Då måste man ju hitta skatten. Det måste vara lagom svårt!
                                                  
655 Jag hade själv svårt att i den här situationen, ståendes vid sidan av, inte låta mitt ansikte röja min förtjusning
respektive besvikelse, när ett barn enligt min uppfattning placerade en sak på ”rätt” ställe.
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Mikaela frågar efter vilken teckning som är ”lättast” att förstå och hon frågar efter
”skillnaden” mellan teckningarna. Flera gånger betonar Mikaela sedan att det blir
”lättare” att läsa Vanjas teckning på grund av att hon ritat ut hyllan och fönstren. När
Viktor i, vad som kan förstås som ett smart drag av självförsvar, säger att han gjorde så
här med avsikt för att det skulle bli svårt, kommenterar de båda närvarande
pedagogerna Mikaela och Solveig att det blev ”för svårt!” I de här båda exemplen blir
det tydligt att sättet att förhålla sig (kroppsligt och i talet) till barnen kan förstås som
en balansgång mellan huruvida situationen skall förstås som en frigörande lärande-
situation, där olikheten i barnens strategier blir produktiv, eller ett problematiskt
diskvalificerande och ett värderande positionerande av barnen sinsemellan och mellan
den vuxne och barnet. Den vuxne riskerar att positionera sig som den som med hjälp
av dokumentationen (i det här fallet barnens egna teckningar) har rätt att bedöma vad
som är bra och dåligt. ”Barnets röst” via teckningen kan därmed förstås som att den
används både i ett kontrollerande och förtryckande syfte, även om de vuxnas avsikter
varit helt motsatta – att få barnen att se olikheten i strategier för att kunna göra bättre
kommunicerbara bilder.

Bronwyn Davies skriver om hur svårt det kan vara att kroppsligt förändra sitt sätt att
vara och tala i relation till en ny diskurs, som man rent intellektuellt och rationellt
omfattar.656 Man har exempelvis intellektuellt förstått att olikhet är viktigt och kan
användas produktivt i det pedagogiska arbetet, men vårt sätt att hantera olikhet allmänt
sätt är att jämföra den ena med den andra. Vi hamnar mycket lätt i bedömningar av
bättre och sämre. Davies menar att översättningen av en idé (en ny diskurs) till ett
vardagligt handlande (ny diskursiv praktik) inte alltid är så lätt, eftersom de familjära
sätten att röra sig och uttrycka sig redan finns där så lätt tillgängliga, utan att avkräva
oss någon ansträngning. Hon skriver:

If one’s body has learned to interact with the world in certain ways, then these
ways may need more than access to a new discursive practice to change them. Or
the means of translating an idea into everyday practice may not easily be achieved,
one’s life-practice-as-usual, or life as the practical expression of old familiar
discourses always coming more readily to hand.657

De här tvetydiga och motstridiga aspekterna av det pedagogiska dokumentations-
arbetet är något som förskollärarna på Skorpan ofta själva diskuterar. I två mycket kor-

                                                  
656 Davies, 2000a, s.65.
657 Ibid.

Mikaela: Men det är ju så, visst? Ibland kör man över barnen helt. Visst är det väl så? Det är ju
liksom…

Solveig: Det är då det här gamla kommer fram.
(Konfrontation, 16/12-97)
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ta utdrag nedan ges exempel på detta. I det första exemplet, talar Solveig om vilka
olika läsningar man kan göra av en observation när Max, som Solveig bedömer har
vissa finmotoriska svårigheter, bygger sitt rum i ett ganska besvärligt material som
limmas ihop.

Solveig:  Om vi tittar på det här idag. När Max… Han har [bara] gjort en vägg till idag. Han
var duktig. Det som jag är bekymrad över är att andra inte skulle sett det, förstår
du. Att man ser det negativt istället. Han är lat, han bara kladdar, han tar bort.

Hillevi:   Fast han har ju en entusiasm. Det måste man ju se!
Solveig:  Det är det jag menar. Jag är så rädd att det inte syns. Att folk inte vänder på det och

ser det som är bra. Han limmar, han tar bort det han inte vill ha/…/ att
entusiasmen finns. Att han väljer. Vill man då se det negativt så kan man göra det
på hans [observation], och det gör mig lite rädd. /…/ Man ser inte sånt här. Utan
man ser bara resultatet som kommer upp på väggen. Vad farao håller han på med?
Det är sånt jag är så bekymrad över.658

I observationen kan det tyckas som att Max inte gjort särskilt mycket i jämförelse med
de andra. Den läsningen gör inte Max rättvisa, menar dock Solveig. Hans energi och
entusiasm gick inte att ta miste på, och han tappade inte modet trots svårigheterna. Om
inte den aspekten av arbetet kommer med i pedagogens läsning av observationen, kan
resultatet av det pedagogiska dokumentationsarbetet istället bli ett fördömande av
Max’ arbete. Att göra observationer av vad de här barnen gjort och sedan sätta upp
dem bredvid varandra skulle kunna innebär en diskvalificering snarare än att ge Max
en röst. Därför behöver observationerna behandlas varsamt och den sammanställda do-
kumentationen lyfta fram olika barn på ett sätt som man för stunden bedömer etiskt
riktigt.

Vid ett annat tillfälle diskuterar Susanne och Solveig just problematiken med att genast
sätta upp barnens teckningar på väggen, utan att först göra en etisk avvägning.

Susanne: Vi har ju haft den här diskussionen när det gäller X. Det är inte rättvist att sätta
upp hans teckningar i jämförelse med de andras. För då synliggör vi inte honom.
Det blir negativt för honom. Det är inte juste. Det är inte en rättvis dokumentation
för honom. Hur gör vi då istället?

                                                  
658 Dokumentation, 6/3-97, s.9-10.

Mikaela: Och det är mitt ständigt gnagande dåliga samvete, för vi har noll koll på det! [vilka barn
som mest är representerade i dokumentationen] /…/ Är det alltid de här barnen? Förmodligen är
det så. För så fungerar människan när man inte kollar upp det. Alltså de som är fyndiga och så
kanske det är någon ytterlighet som man bestämmer sig för att plocka upp. Men alla där
emellan då? Jag tänker på X här i den här situationen. Det är på något sätt så typiskt. I den
gruppen av X och Viktor, som är så oerhört pratsam, så är det också Viktor som får mycket
plats, och inte X.

(Konfrontation 16/12-97)
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Solveig:  Då gör man på ett annat vis. Då sätter man in honom i en annan grupp. Där han
syns. /…/ Då synliggör jag honom tillsammans med andra hur duktig han är i det
här.659

Det här lilla utdraget visar väl att arbetet med pedagogisk dokumentation innebär en
mängd etiska överväganden, för att inte mynna ut i det som Ellsworth Ellsworth kallar
”voyeurism”, och därmed riskerar att bli ett övergrepp.660

De sistnämnda exemplen kan även relateras till min läsning av Bronwyn Davies och
Robyn Hunts arbeten och deras strävan efter att mot bakgrund av en poststrukturell
teoribildning, göra förskjutningar i dikotomin och den inbyggda hierarkin mellan
lärare och barn/elev.661 De visar att lärarens sätt att försöka förstå vad barnet gör på ett
annat sätt än tidigare, kan innebära att både läraren och eleven blir positionerade på ett
helt nytt sätt i förhållande till varandra. Den situation som normalt skulle inneburit att
elevens beteende diskvalificerats enligt gällande skolnormer, exempelvis ett störande
beteende, kan istället innebära att barnet ges tilltro och respekt. Davies och Hunt
menar att det är mycket svårt för barnet att korrigera sitt beteende på något annat sätt
än i relation till den dominerande hierarkiska diskursen som gäller i en förgivet tagen
praktik. Eftersom fördömandet av barnets avvikande beteende får sin mening via diko-
tomins hierarkiska konstitution, har barnet bara ett val: Att erkänna sig skyldig och
lova bot och bättring. Som jag ser det innebär dekonstruktionen och ett handlande som
informeras från förskjutningar i förgivet tagna innebörder en möjlighet att ett annat
förhållande mellan den vuxne och barnet kan produceras, där barnet får ett högre värde
och mer respekt. I Davies och Hunt sammanfattas det ovanstående i följande citat:

We will use the concept of marking to develop our analysis. By this we mean that,
within any binary pair of subject categories (white/black, male/female, teacher/
student, heterosexual/homosexual, adult/child, etc.) there is a tendency for the
former to be understood as normal and the latter to be the dependent term that takes
its meaning in terms of its difference from the former. The first term is the
privileged term, and is often equated in an unstated way with humanness,
normality, the way anyone would be and could be if they were not “different”, that
difference being understood as a deviance from the ascendant term. /…/
Deconstruction is a strategy for displacing the hierarchy, for revealing the
dependence of the privileged or ascendant term on its “other” for its own meaning:
deconstruction moves to disrupt binary logic and its hierarchical, oppositional
constitutive force.662

                                                  
659 Dokumentation, 13/3-97, s.12-13.
660 Ellsworth, 1992, s.103.
661 Davies och Hunt, i Davies, 2000a, s.107-131.
662 Ibid., s.107-108
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Från de vuxnas perspektiv – makt och/eller emancipation i arbetet med
pedagogisk dokumentation

Med utgångspunkt från de nutidshistoriska läsningarna i kapitel tre kan man förstå
arbetet med pedagogisk dokumentation som ett sätt för förskollärarna att synliggöra
sin verksamhet och därmed stärka sin professionalitet. Med ett emancipatoriskt per-
spektiv skulle man kunna hävda att när pedagogerna arbetar med att synliggöra barnen
och deras läroprocesser har de även möjlighet att göra sin verksamhet och sig själva
synliga. Att dessa, i huvudsak, kvinnor, under devisen ”för barnets skull” skulle kunna
stärka sin professionalitet via ett dokumenterande arbetssätt är, som jag tidigare visat,
inget nytt utan helt i linje med förskolans tradition. Att ett pedagogiskt
dokumentationsarbete fungerar på ett sätt som kan förstås som frigörande för pedago-
gens egen skull är något som jag i mitt arbete med fortbildning allt mer hör pedagoger-
na själva säga. Att gå in i ett reflekterande kring det egna arbetet med utgångspunkt
från observationer, fotografier, video- och/eller bandupptagningar, är något som för de
allra flesta pedagoger är något alldeles nytt. Man uppfattar inte att de tidigare
barnobservationerna innebar ett reflektionsarbete, utan mest handlade om bedöm-
ningar av barnet. I arbetet med dokumentationen granskar man kritiskt för första
gången sin egen praktik.

Solveig säger: ”Om man får ett uttryck så är det lättare att tänka. Man kan vända på det
här ordet, hur många vändor som helst. Men har man inga ord så blir det som när man
säger [till barnen]: Du får måla vad du vill!”.663 Vad Solveig uttrycker här är att
orden/uttrycken blir viktiga redskap i reflektionsarbetet, och utan ord har man inget att
relatera till eller konfronteras mot. I citatet nedan gör Susanne och Solveig motstånd
mot att det här arbetet bara skulle kunna handla om att anta en ny pedagogisk diskurs.
De talar om hur de i ett kollektivt och ibland mödosamt reflektionsarbete gjort be-
greppen till sina egna.

                                                  
663 Dokumentaiton, 16/12-97, s.9-10.

Hillevi: Vad finns det för giltighet i praktiken att prata om det här arbetssättet på det här sättet
[som frigörande]? För det är det jag tror att jag kan få kritik för. Att göra en höna av en fjäder,
ungefär.

Mikaela: Men herregud, hur skall man kunna? Det är som jag har sagt ibland att jag skulle inte
kunna – om jag ska fortsätta jobba med det här så kan jag inte tänka mig att gå tillbaka till något
som varit tidigare. För vi reflekterade inte tidigare, det måste jag säga. Det kan hända att var
och en gick och klurade lite för sig själva, men vi hade ingen gemensam reflektion. Inget
utbyte. Ingen dialog på det sättet som vi har idag. Det hade vi inte! Det kan jag bestämt hävda!
/…/

Solveig: Nej, men varför inte? Jo, för att vi hade inte kunskap om vad vi skulle prata om!
(Konfrontation 16/12-97)
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Susanne: [J]ag tror att det är viktigt för alla oss tre att det är vårt. Att det är vi som säger.
Att det är vi som står för det här. Vi har ältat många av de här uttrycken, som
”subjekt”. När vi säger att barnen skall vara” subjekt” så är det ingen klyscha för
oss, för vi har ältat det här fram och tillbaka; När är barnet ”subjekt”? När är vi
”subjekt”? När är materialet ”subjekt”? När är uppgiften ”subjekt”? Vad är det
som är ”subjekt”? Så är det med så många ord som egentligen är ganska
teoretiska /…/ Det är inte bara klyschor utan det betyder någonting. Då känns det
som att det blir vårat. Det blir inte någon kopia av Reggio, eller att försöka likna
något, eller anamma något som låter bra.

Solveig:    Det är samma med alla de här begreppen; ”steget före”, ”tilltro”, ”begränsning”,
”mångfald”. Det är likadant med dem. /…/ Det är inte bara ett ord. I ordet
”trygghet” kan det finnas många ord [olika mening]. Det är samma sak med
”tilltro”. Slänger man ur sig ”tilltro” så säger folk att det är en klyscha, men det
är inte det. Det har vi diskuterat så mycket. Själva ordets betydelse. Vad betyder det
för oss. Ordet har en mening. Vi kastar inte bara ur oss det.664

Mikaela säger: ”Dokumentation, reflektion och utifrån det handling”, och talar om att
”det här projekterandet… att gå in i något och absorberas av det, det är livsviktigt”.665

Hon menar att när man går in i ett projekt, litet som stort, ”skärper man sig” på ett helt
annat sätt än i ett pedagogiskt arbete som planerats på ett traditionellt sätt kring olika
aktiviteter olika tidpunkter på dagen och under veckan. I ett projekt blir man ”laddad”
för man vet inte vart man är på väg, men man tänker och prövar, upptäcker att det blev
fel och prövar om. Mikaela och Susanne resonerar tillsammans:

Mikaela: [D]et är något som sätter igång en massa kreativa processer. För det är då man är
den här medkonstruktören med barnen, vare sig man gör en massa felaktiga saker
[eller inte] – det spelar ingen roll. För då tänker man. Oj, det där var fel, varför
gjorde jag så där? Oh! Alla de här situationerna som du har skrivit upp. Jag
känner ju igen det här och jag vet precis vad jag känner att det här blev inte bra,
men det här blev bra, och varför blev det bra? Så är det hela tiden.

Susanne: Men det här att vara i ett projekt tycker jag är att man, återigen det här med fokus
och koncentration. Det finns en styrning, det finns en riktning.666

Det intressanta i det här resonemanget är att Susanne lyfter fram ”styrning” och ”rikt-
ning” i förhållande till det man på Skorpan försöker göra när man säger att man ”följer
barnens läroprocesser”, och vill undvika att driva mot förutbestämda mål. Mikaela och
Susanne ger uttryck för att det, som för andra kanske upplevs som ett mycket oplanerat
och fritt arbetssätt, handlar om mycket organisation och planering, och en reflekteran-
de process som gör att planeringen ofta behöver omförhandlas från dag till dag, eller
från stund till stund.

Arbetet med pedagogisk dokumentation kan samtidigt förstås som frigörande och
psykiskt belastande. I följande kommentar av Mikaela refererar hon till den negativa
                                                  
664 Konfrontation 14/10-97, s.31.
665 Konfrontation 16/12-97, s.16.
666 Ibid., s.16-17.
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stress hon upplever efter att ha jagat tid att tänka och skriva, och mitt i en kreativ
process blir avbruten. "Det är det som är stressande! Att inte få utlopp för den här
kreativiteten”.667 Jag har under mitt arbete med kurser i pedagogisk dokumentation
förstått att ett förändringsarbete med detta arbetsverktyg ställer frågor om tid,
planering och organisation på sin spets. Man behöver tid att reflektera över vad som
hittills hänt, tid att planera och förbereda, samt tid att jobba med dokumentationen.
Arbetet känns tidvis mycket kravfullt och pressande på ett sätt som påverkar
pedagogerna negativt framför allt med stress, som inte sällan även är kopplad till en
viss prestationsångest i förhållande till andra vuxna. De krav som pedagogerna ställer
på sig själva och varandra, och som ställs på dem utifrån, tilltar ofta ju mer arbetet
utvecklas, även om arbetet samtidigt upplevs som tilltagande roligt och stimulerande.
Ju tydligare behoven av en ny organisation och planering blir, desto mer
genomgripande blir förändringsarbetet på förskolan. Om inte ledningen stöttar och ger
organisatoriskt utrymme för arbetet uppträder snart negativa känslor och missnöje. Att
miljön inne på förskolan, i form av material och organisation, ständigt behöver
förändras i förhållande till barngruppen och/eller innehållet i projektarbetena, upplevs
inte bara som utmanande, utan ibland även som pressande. Tidigare var det självklart
var materialen skulle vara, nu är det en fråga för ständig reflektion och omförhandling.
Under mina fyra intensiva månader på Skorpan upplevde jag under en period att det
fanns en tung och genuin trötthet bland förskollärarna. När de till och med själva valde
bort tid till reflektion i form av ett par avdelningsmöten – tid som de mest av allt
behövde – kunde jag inte se detta som något annat än ett uttryck för ett starkt
”överlevnadstrots” och/eller en markering att arbetet inte är allt här i livet. Frågan är
till slut: Hur engagerad orkar en människa vara?

Även förhållandet till föräldrarna kan kännas mycket kravfullt. Det tydligaste
problemet i förhållande till föräldrarna är ofta förväntningarna på att ”få allt”. Ju mer
insatta de blir i det utforskande arbetssättet och pedagogisk dokumentation, desto
högre förväntningar har de också på pedagogernas arbete. Men en föräldragrupp är
aldrig homogen. Det finns föräldrar som markerar att de inte tycker att ”arbetet med
dokumentation får ta för mycket tid från arbetet med barnen”.668 I följande utdrag
diskuterar förskollärarna skillnaden de upplevt mellan krävande ”medelklassföräldrar”
och andra föräldrar, som inte tar förskolan för given på samma sätt.

Mikaela: Och så tänkte jag i förhållande till de här föräldrarna. Jag tänker på en sån här
familj som X familj, som har en ganska traditionell arbetarbakgrund, där hon var
ganska skeptisk till dagis, och det är ordning och reda [hemma]. De är väldigt
mycket för sin pojke också tycker jag. På många sätt som man kanske… Om du
tänker på de här medelklassföräldrarna där det är så självklart att de skall vara på

                                                  
667 Konfrontation, 16/12-97, s.16.
668 Dokumentation, 6/3-97, s.2.
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dagis, för det är det bästa som finns på denna jord. /…/ Jag tycker att X mamma
har gått mot en större öppenhet, och hon är stolt och hon visar på allt X har gjort/

Solveig:  På dagis… Vet du vad hon har gjort?
Mikaela: Hon har genomgått en utveckling alltså/
Solveig:  Hon har satt upp alla X saker på hyllor hemma/
Mikaela: Och pappan har en enorm respekt för det X gör på dagis. Han står där och säger

att gör du klart [till X när han hämtar honom]. Och så står han bredvid och väntar.
En helt annan ödmjukhet, på något sätt.

Hillevi:   De andra har det här, menar du, att det är självklart på något sätt?
Solveig:   En rättighet!
Mikaela: Självklart och en rättighet, och när vi börjar ställa krav tillbaka så stöter man i en

vägg. Då börjar man märka det här. Då kommer det här som Sussi säger att: ”Har
dom gjort sönder galonisarna?” Då är det lite det här att… då faller man ner i det
här att man skall vara en ”passopp”! /…/ [D]å reduceras man. /…/ Medan X
mamma har gått ifrån det här, för att se att vi faktiskt har en kunskap och att vi
stöttar barnen. Det tror jag nog de andra föräldrarna tycker också/

Solveig:   Men hon uttalar det genom sitt sätt att vara mycket tydligare än vad de andra gör.
Hon kan visa det genom att vara [på ett visst sätt] mot oss och X.

Mikaela: De [medelklassföräldrarna] respekterar oss när vi gör det här, men jag har en
känsla av att jag skulle bli mycket mer solidariskt bemött av X föräldrar när det
börjar bli kärvare än av de här andra föräldrarna.669

Under min tid på Skorpan diskuterade vi väldigt ofta subjekts – objektsdikotomin.
Utgångspunkten var att barnet skulle vara subjekt i det gemensamma kunskaps-
skapandet, men vi märkte att det också gick att förstå barnet lika mycket i termer av
objekt för vårt eget kunskapsprojekt. Vi såg att själva uppgiften barnen fick ibland
tycktes vara mer av ett subjekt än barnen som gjorde den. Solveig hjälpte oss en rast i
april att ytterligare problematisera vårt resonemang kring dikotomin subjekt – objekt,
genom att föra in sig själv och sin positionering som pedagog i förhållande till barnen.
I följande utdrag kan vi följa en dialog mellan mig och Solveig.

Solveig:  Jag är en sån där person. Vi är så vida och vill gärna synas och höras i alla
sammanhang. /…/ Då är det svårt att kliva tillbaka. Vad är det som är subjektet?
När ni har pratat och jag har lyssnat på er om det här med subjektet, så har jag
mer och mer förstått hur viktigt det är, att inte jag skall vara den som är subjektet.
För så fort jag pratar för mycket så är jag subjektet, och då är inte barnen det. /…/

Hillevi:   Det här är intressant eftersom när jag och Mika pratar så brukar vi alltid dividera
om huruvida uppgiften är subjekt eller barnet är subjekt.

Solveig:   Men de vuxna då!?
Hillevi:  Nämen precis! Du utökar det här. För jag tycker inte att det är så farligt att

uppgiften är initierad eller given av den vuxne, alltså själva uppgiften och ramen.
Men då kan Mika verka tycka att jag gör uppgiften till subjekt och inte barnen.

Solveig:   Men det gör ingenting, det är värre när de vuxna är/
Hillevi:   Men vi har inte diskuterat att den vuxne i själva arbetet blir subjekt. För det är det

som blir/

                                                  
669 Konfrontation, 16/12-97, s.4-5.
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Solveig:   Det är det som är det viktiga tycker jag! Är uppgiften subjektet så är barnet med i
den uppgiften och då är barnen tillsammans med uppgiften subjekt. Men är den
vuxne subjekt, tillsammans med uppgiften, då är inte barnet subjektet alls, för den
vuxne är mycket större och har högre röst och tar mycket mer plats.

Hillevi:   Ja, det är en skillnad! Men det har du aldrig sagt förut!
Solveig:   Nej, det har jag kommit på nu!670

Jag upplevde att Solveig försökte vara en tyst och lyssnande vuxen, som aktivt reflek-
terar över sitt eget beteende och försöker förändra det. Solveig visste att hon är en
person som vill stå i centrum och prata. Att vara tyst och träda tillbaka tillsammans
med barnet upplever hon som svårt och utmanande. Solveigs reflektioner innebär att
hon problematiserar de subjekts- och objektsrelationer vi tidigare diskuterat genom att
ännu tydligare tänka kring den vuxnes roll. Genom att problematisera sin egen
positionering som pedagog försätter hon samtidigt sin egen subjektivitet i förändring.
För henne var det viktigast att reflektera kring och pröva just den här aspekten av sin
subjektivitet – att vara tyst och lyssnande. I andra arbetspass såg jag hur Solveig från
att vara passivt lyssnande plötsligt kunde bryta in och bli aktivt drivande gentemot ett
barn, ungefär som när hon i ett av exemplen ovan vill få Ivar att minnas promenaden
med mamma till förskolan. Hon har sett en ny dimension av sin subjektivitet som
förskollärare, men har samtidigt tillgång till andra sätt att vara – ”både och”. Elisabeth
Ellsworth menar att identitetsskapandet kan innebära ett multiplicerande av möjliga
subjektspositioner som kan göras synliga och legitima i ett givet historiskt samman-
hang.671 Risken finns dock alltid att vi fastnar i ett dikotomt tänkande där vi är
”antingen eller”. När vi är passiva glömmer vi att vara delaktiga och utmana, och när
vi är aktiva glömmer att vänta och lyssna in. Konsten är kanske att först göra ”lapp-
kastet” för att pröva ett annat sätt att vara, men att sedan träna sig i att vara i ett slags
”osäkerhet” och ständig ”tillblivelse”. Den vietnamesiska feministen Minh-ha kallar
detta för att ”röra sig runt omkring” och vägra återskapa enkla berättelser om hur
exempelvis makt, begär och intresse hänger samman. Ellsworth skriver: ”Minh-ha’s
’moving about’ refuses to reduce profuoundly heterogeneous networks of
power/desire/interest to any one a priori, coherent narrative.”672

                                                  
670 Dokumentation, 24/4, s.22.
671 Ellsworth, 1992, s.113.
672 Ibid.
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Makt och emancipation – deltagarna och forskaren

Som redan beskrivits i metodkapitlet var mitt ”oskyldiga” syfte med mitt samarbete
med förskollärarna på Skorpan att studera arbetet med pedagogisk dokumentation, och
som deltagande forskare eventuellt kunna delta i processer som på något sätt fick
förskollärarna att förändra sin praktik med barnen och i förhållandet till varandra. Jag
hoppades att mitt sätt att förhålla mig till makt, motstånd och pedagogisk
dokumentation som ett arbetsverktyg i förskolan, skulle kunna ha en ’frigörande’
verkan, där begreppet ’frigörelse’ har en förskjuten innebörd.673 Som Jennifer Gore
påpekar omöjliggör ett Foucaultianskt maktbegrepp ett modernistiskt användande av
ordet emancipation. Med ett modernistiskt synsätt förutsetts att någon frigör någon
annan genom att överföra makt, som om det vore en ägodel eller något man kan
överta, samt att det finns en förutbestämd och för alla ideal, ny maktordning.674 Ett
traditionellt emancipatoriskt projekt utgår därmed från vissa förutsättningar: Att någon
behöver bli frigjord. Att frigörelse är något som kan överföras från någon till någon
annan och att det finns en vision om slutmålet.675 Gore menar att det är underförstått
att det är läraren/forskaren som är ”frigöraren” och att subjektet, eller i värsta fall
objektet för frigörandet, är den andre, exempelvis studenten eller som i det här fallet
pedagogerna. Omedelbart följer en distinktion mellan oss och dem. ”Frigöraren” utgår
ifrån att hon/han redan är frigjord själv, till skillnad från de som skall frigöras. Därför
finns en stor risk för att viljan att göra något för någon vilar på en problematisk
arrogans.676 Dessutom bygger traditionella frigörelseprojektet på en idé om att
frigörandet handlar om ett frigörande från en dominerande diskurs som är lika för alla!
Exempelvis att alla skall frigöras från en mer eller mer stereotyp syn på ”barnet som
natur”. Gore citerar här Peter Mac Laren och menar att denne utgår från att
dominerande diskurser alltid gäller alla.677, Han tar inte hänsyn till varje egen praktiks
                                                  
673 Se förskjutningarna av begreppen makt, motstånd och emancipation i kapitel 4.
674 Gore, 1992, s.56. Se även kapitel 2 kring Foucaults maktbegrepp.
675 Ibid., s.57.
676 Ibid., s.61.
677 Mac Laren, i Gore, 1992: ” ’We consider dominant discourses (those produced by dominant culture) as
’regimes of truth’, as general economies of power/knowledge, or as multiple forms of constraint… A critical
discourse is…self-critical and deconstructs dominant discourses the moment they are ready to achieve
hegemony’ ” (s.60).

Mikaela: Men visst är det [Reggio Emilia inspirerat arbete] lite av en frälsningslära, det är ju
självklart!

Solveig: Men det är ju som Ulla säger att det är ju inte är svårt att frälsa redan frälsta, och det
håller jag med om!

Mikaela: Men det är ju inte bara det, utan det är ju snarare det att när man träffar inte frälsta
människor, så vill man gärna att dom ska försöka förstå det man själv har upptäckt.

(Konfrontation, 16/12-97)
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specifika diskurser och de specifika människor som bär upp dessa, varför hans
uttalande bara blir tom retorik, menar Gore.678 Gore poängterar att om man uppfattar
makt som något som produceras måste man med nödvändighet relatera till den
specifika praktik som man studerar, och brottas med det som är specifikt för den. Hon
skriver: ”…conceiving of power as exercised points immediately to the need for
empowerment to be context-specific and related to practices”.679

Många teoretiska texter inom så kallad ”critical theory” och feministisk forskning,
och som är kopplade till undersökningar av rasism, etniskt förtryck, köns-diskrimine-
ring osv, använder ofta begreppen makt och emancipation på ett oproblematiserat sätt.
Elisabeth Ellsworth har visat att forskning, såväl som utbildning som säger sig vara
emanciperande, i själva verket ofta hamnar i att den teori man vill frigöra deltagarna
med, istället befäster skillnader, genom ett utvecklande av essentialistiska före-
ställningar om att det egna könet eller rasen är ”bättre” än andra. Det kan också vara så
att teorin – ”den nya sanningen” om ras, kön eller pedagogik – fungerar förtryckande
på deltagarna. Kvinnor och färgade kan känna sig utpekade och definierade som något
de inte kan identifiera sig med skriver Ellsworth.680 Ellsworth menar att den
feministiska och kritiska forskningen mest har handlat om frigörelse genom
rationalism. Då är målet att ge studenterna de analytiska verktygen de behöver för att
bli frigjorda.

I have already argued that in a classroom in which ”empowerment” is made
dependent on rationalism, those perspectives that would question the political
interests (sexism, racism, colonialism, for example) expressed and guaranteed by
rationalism would be rejected as ”irrational” (biased, parital).681

Frågan är om inte också jag i mitt forskningsprojekt hade det som Elisabeth Ellsworth
benämner som en rationell idé om hur arbetet med pedagogisk dokumentation skall gå
till för att det skall vara frigörande för pedagogerna och för barnen? Teoretiskt ville jag
inte ”erkänna” mig till någon sådan rationell idé, utan uttryckte tidigt ett mycket starkt
motstånd mot att på något sätt vilja överföra en metod eller teknik. Jag brukade tala
mig varm om att Reggio-diskursen och arbetet med pedagogisk dokumentation inte
fick bli en alternativ diskurs, som blev normerande och oreflekterat utfördes som ett
nytt program eller en ny metod.682 Istället skulle, menade jag, arbetet med pedagogisk
dokumentation grundas i det var och en står i, och praktiken förändras med utgångs-
punkt från detta. Ändå ligger det ett problem i att jag inte helt och hållet kan bortse
från praktiken i Reggio Emilia som ett exemplariskt exempel, och det dekonstruktiva

                                                  
678 Ibid.
679 Gore, 1992, s.59.
680 Ellsworth, 1992, s.102.
681 Ibid., s.98.
682 Lenz Taguchi, 1997.
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tänkandet som frigörande, i min egen föreställningsvärld. Hur vackert och etiskt riktigt
allt detta än tycks vara, innebär det ändå alltid ett uteslutande av något annat.

Under mina månader på Skorpan upplevde jag att deltagarna aldrig på något enkelt
sätt identifierat den dominerande diskursen i form av ”barnet som natur”, som de
sedan dekonstruerade, övergav och ersatte med ett nytt synsätt. De förändrade inte
heller på något enkelt identifierbart sätt sitt arbete med pedagogisk dokumentation.
Ändå hävdade de med bestämdhet att min närvaro och vårt samarbete innebar en
viktig läroprocess för dem. Kanske för att de tog sig mer tid att reflektera kring
dokumentationen? Det var mot bakgrund av detta som jag åter började fundera kring
det ’motståndets’ etik som den första läsningen redan berört. Jag såg att allt på djupet
är relationellt. Var och en har sin egen process, med sina egna förutsättningar, men att
den konstrueras och omkonstrueras i relationen till den andre. Jennifer Gore skriver att
det finns en risk med att man i traditionellt emancipatoriska projekt glömmer att syna
hur man själv är innefattad i de villkor man försöker förändra: ”In the focus of Others
there is a danger of forgetting to examine one’s own (or one’s group’s) implications in
the conditions one seeks to affect.” 683 Mot bakgrund av det här resonemanget blev det
inför mitt fortsatta arbete viktigt för mig att problematisera min roll med utgångspunkt
från riskerna att hamna i en roll som antingen ”allierad” eller som ”frigörare”. Jag
förstod att jag var delaktig som medkonstruktör av en pedagogisk diskurs och en
diskursiv praktik på gott och ont – i ett både och – som lika mycket riskerade att bli
normerande, som den process av ständig föränderlighet som jag eftersträvade. I rollen
av forskaren som medkonstruktör problematiseras också den aspekt av auktoritet, som
i många traditionella emancipatoriska projekt setts som nödvändig. Ellsworth
beskriver hur lärare och forskare ibland hävdar att man måste acceptera en obalans när
det gäller auktoritet, det som hon kallat den ”emancipatoriska auktoriteten”. Den har
till syfte att ge deltagarna/barnen nödvändig information och möjliggöra en öppen
diskussion.

”Acceptable” imbalances are those in which authority serves ”common human
interests by sharing information, promoting open and informed discussion, and
maintaining itself only throught the respect and trust of those who grant the
authority.” In such cases, authority becomes ”emancipatory authority”.684

Men Ellsworth är mycket kritisk även mot denna form av auktoritet och säger att vi
som lärare och forskare vet lika lite som barnen/deltagarna eller kanske till och med
mindre än dem!685 Som Jennifer Gore påpekar, så behöver vi vara mycket ödmjuka
och reflexiva när vi redovisar något i termer av emancipation från ett forskningsprojekt
eller från ett arbete med en emancipierande pedagogik. Detta hänger inte minst sam-

                                                  
683 Gore, 1992, s.61.
684 Ellsworth, 1992, s.99.
685 Ibid.
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man med den motstridighet och den oförutsägbarhet som ligger i att makt är något som
produceras av oss alla, snarare än något man kan ge eller överföra till någon.686 Som vi
har sett i flera exempel i den här läsningen, så kan man förstå ett arbetspass som
frigörande för barnen, samtidigt som det även kan förstås som att något av barnen
exempelvis blir hämmat eller diskvalificerat. På samma sätt kan min aktivitet som
forskare, exempelvis i en diskussion med någon av förskollärarna, både bidra till att
nya relationer och insikter konstrueras, men kan också upplevas som irriterande,
integritetskränkande eller pressande. Exemplet från den förra läsningen där pedago-
gernas motstånd mot mig tydliggörs, visar på de här motstridigheterna och det
oförutsägbara i de här situationerna.På grund av de här motstridigheterna menar Gore
att vi lurar oss själva om vi tror att det vi gör kan vara frigörande för någon annan på
ett helt oproblematiskt sätt, eftersom våra ansträngningar alltid kommer att vara
ofullständiga och motsägelsefulla. Hon skriver:

In attempts to empower others we need to acknowledge that our agency has limits,
that we might ”get it wrong” in assuming we know what would be empowering for
others, and that no matter what our aims or how we go about ”empowering”, our
efforts will be partial and inconsistent.687

Konfrontationen: Från ”antingen eller” till ”både och”

Om man skall kunna använda begreppen makt och emancipation i forsknings-
sammanhang och samtidigt, som Elisabeth Ellsworth säger, ta hänsyn till varje
sammanhang man studerar, innebär detta att begreppen inte kan användas med en enda
innebörd. Då handlar det istället om innebörder som skiftar med varje specifikt
sammanhang, där man behöver specificera vad som blir frigörande och på vilket sätt i
en viss situation, men också visa på möjligheten att det kan förstås på ett helt annat
sätt.688 Det är i stort sett detta som har varit min ambition med den föreliggande
läsningen av dokumentation från Skorpan. Förskollärarna tog emot denna läsning på
ett annat sätt än den första. Jag uppfattade det som att jag bättre hade lyckats
synliggöra att deras praktik alltid är ”både-och”. Detta diskuteras redan i konfron-
tationens början på följande sätt:

Solveig:  Ja, det stora lappkastet. Det står på första sidan. Jag förstod inte det från början
vad du var ute efter. Vad det betyder.

Hillevi:   Lappkastet?

                                                  
686 Gore, 1992, s.58-59.
687 Gore, 1992, s.63.
688 Ellsworth, 1992, s.115.
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Solveig:   Nej, alltså det var ett mycket bra ord kände jag väl från början. Det ger mig den
här ”både-och”, att det är det. Det känns så riktigt att det är ”både-och”. Att inte
bara vara en. Inte vara på ett sätt. /…/

Mikaela: Men är det inte det som har blivit så omvälvande i de här sista åren i projektet att
överhuvudtaget försöker man ju tänka så. /…/

Susanne: Nej, det känns… Jag skrev här att just det här med att allt hela tiden är så svart och
så vitt och så rätt och så fel. Det här att det här finns i mig med, och det finns i
våran kultur.

Hillevi:    Mm.
Solveig:  Det finns i vår kultur. Antingen eller. Svart och vitt. Och rätt och fel. Och jag tänker

på det. Det är någon enkelhet. Man behöver inte… Det kräver ingen
tankebearbetning. Så här har vi alltid gjort. Det här är rätt och det här har jag
alltid gjort och tyckt. Men så fort det börjar handla om att det inte är antingen
eller, så börjar det kräva så mycket mer. Man ser till situationen. Man ser till
individer. Hur är man idag? Hur mår man humörsmässigt? Hur var det för tre år
sedan? Då blir ju allting mycket mer komplicerat också!

Hillevi:   Mm.
Solveig:  Men enklare också! Tycker jag!
Susanne: Ja. ”Både-och”. /…/
Solveig:   Ja, men då får jag ju lov att sluta tänka så här att gör jag så, så är det rätt och gör

jag så, så är det fel, nej. Men gör jag så här så gör jag det DÄRFÖR ATT!
Mikaela: Ja, du gör ett val, och då kan du sätta ord på det./…/ Men det betyder ju också att i

nästa situation, om man inte ser det så här svart och vitt, så måste man ändå ha sitt
tänkande hela tiden. Det är en skillnad/

Solveig:  Självklart. Nästa barn. Med ett annat barn kanske jag inte alls kan göra så för att
det passar inte för då blir det fel. /…/

Susanne: Det kan ju upplevas på två sätt också. /…/  För vissa människor dom vill ha det
här: Galonbyxor på. Regler och ordning och noga. Knutet under och det skall vara
så här. Och för vissa människor är det skönt det här att… Jag har alltid varit så att
det är mitt beslut. Om jag säger till några barn att de får gå över staketet så är det
jag som har sagt det, och det är mitt beslut och jag kan inte förlita mig till att på
den här förskolan måste man ha fyllt fem år om man skall gå utanför staketet. Jag
har tagit det här beslutet. /…/ [F]ör vissa är det en frihet tror jag, och för vissa kan
det vara jättejobbigt. För vad är det som gäller?689

Förskollärarna talar ovan om en ”omvälvande” förändring som innebär en vilja och
lust att befinna sig i ett tillstånd där man inte alltid vet vad som gäller, där man inte gör
som man alltid har gjort och där det krävs tankearbete. Susanne föreslår också att det
här är ett arbetssätt som kanske inte passar alla, medan det för andra upplevs som en
”frihet”. Det finns med andra ord redan något av en lust/åtrå/drivkraft (desire) att
befinna sig i en osäkerhet och ett föränderligt tillstånd, snarare än en lust/åtrå/drivkraft
att veta svaren på hur saker och ting bör gå till för att vara god pedagogik. Mot bak-
grund av det ovanstående är det kanske inte så konstigt att förskollärarna i konfronta-
tionen starkt opponerar sig mot ett modernistiskt synsätt på emancipation. De ifråga-
sätter, för sin egen del, att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att på ett oproblema-

                                                  
689 Konfrontation 16/12, s.2-3.
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tiskt sätt låta sig emanciperas av Reggio Emilia diskursen och/eller ett arbetssätt med
pedagogisk dokumentation. I följande utdrag menar Solveig att Reggio Emilia
diskursen haft betydelse för att hjälpa henne att sätta ord på sådant som hon inte haft
ord för. Mikaela utvidgar detta genom att poängtera att det inte bara handlar om ord,
utan att orden inte får någon innebörd förrän man gjort egna erfarenheter i sin praktik.

Solveig:  Nej men, hur min barnsyn var visste jag. Men sen kunde jag inte förklara den och
jag kunde inte vidareutveckla den förrän jag fick andras [bland annat Reggio
Emilia diskursens] ord på det. Det här mötet. Då började jag förstå att det är det
här jag tycker. Alltså, jag såg vad jag tyckte var fel, men jag kunde inte säga att så
här gör jag istället, eller att så här tänker jag istället.

Mikaela: Och ändå sitter man fast i det gamla!
Solveig:   Ja självklart gör man det!
Mikaela: Jag tror att det här man gör i praktiken, det är det som frigör människan. Alltså

man måste gå in, våga gå in i nya situationer och se saker på ett annat sätt för att
kunna tänka om. Annars blir det den här 70-tals retoriken väldigt lätt! Slagorden!
/…/

Mikaela: Du [Hillevi] säger så här att man tar över Reggio-diskurs, men jag har aldrig fattat
vad Vea [ atelierista från Reggio] har sagt förrän jag själv har handlat [i min egen
praktik]. När jag har handlat och upplevt något snarlikt, och sedan har jag gått på
hennes kurs och så har hon sagt något liknande, då har hon satt ord på det. Då
tänker jag att Herre Gud, jag förstår vad hon menar. Och det handlar inte om
precis samma situationer, men jag förstår vad hon menar, för det här har jag
upplevt med hela min kropp och själ!690

Vad Solveig refererar till ovan när hon säger att hon tyckte att något var fel handlar om
att hon tidigare opponerade sig mot vissa av den svenska förskolans praktiker, och
framför allt föräldrasamtalen. Hon berättar om detta i sin intervju och återkommer
upprepade gånger till den här situationen där hon vägrade genomföra utvecklingssam-
tal, men inte kunde säga till föreståndaren varför. I mötet med Reggio Emilia diskur-
sen fick hon ord att uttrycka att det föräldrasamtalen handlade om var att bedöma och
döma barn, och det ville hon inte vara delaktig i. Hon attraherades istället av att via
dokumentationen visa föräldrarna deras barns kompetenser och kunskaper. Men jag
vill även här framhålla att risken med nya diskurser och begrepp är att de helt sonika
läses av mot eller in i den rådande diskursiva praktiken. Då sker ofta mycket liten eller
ingen förändring. Man talar om kompetenta och utforskande barn, men gör det man
alltid har gjort, fast nu benämner man det på ett nytt sätt. Solveig visar att begreppen
behövs för att förändring skall ske, men också för att ge ny mening. Samtidigt innebär
inte nya begrepp och diskurser att förändringar kommer till stånd i praktiken. De nya
begreppen måste ges en ny innebörd i ett praktiskt handlande för att förändring skall
ske. En och samma meningsbärande diskurs producerar inte heller identisk förändring
hos olika subjekt. Elisabeth Grosz skriver om oförutsägbarheten i den process när ny
meningsbärande diskurs tas upp.
                                                  
690 Konfrontation, 16/12-97, s.6; s.18.
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The adoption of a new discourse is not a simple rational process in which a new
understanding displaces the old, or even partially overwrites the old. Rather, the
new discourse provides a text which is and becomes action with powerful but often
unpredictable effects: “a force or energy which creates links between objects,
which makes things, forges alliances, produces connections”.691

Janet Holland och Caroline Ramazonoglu beskriver i relation till unga flickors
sexuella beteenden, att det de betecknar som en intellektuell frigörelse måste integreras
med en erfarenhetsbaserad frigörelse, där flickan, helst med utgångspunkt från en
kollektivt formulerad diskurs (med sina tjejkompisar) bestämmer sig för att våga säga
nej till vissa av pojkens/mannens sexuella förslag.692 Trots att författarna i denna
artikel dikotomiserar frigörelsen i en intellektuell respektive praktisk frigörelse, så
visar de att det inte alltid räcker med att tänka eller känna att något är fel för att klara
av att gå i motstånd i praktiken. Dessutom betonar de emancipationens nödvändigt
kollektiva karaktär. Fler behöver tänka och känna att ett visst beteende i en viss
situation, vare sig det handlar om sexuella eller pedagogiska praktiker, är
problematiskt, för att ett nytt meningsskapande och eventuell förändring skall kunna
komma till stånd.

Med utgångspunkt från hur komplext emancipationsbegreppet är menar Ellsworth
att vi inte får ha ett förenklat tänkande. Vi behöver även problematisera
omdefinieringen av lärarens roll, som den som också skall gå in i ett lärande kring
studenternas verklighet och kunskap693 och vara det vi kallar den medforskande
pedagogen eller för den delen den medforskande forskaren. Det finns ingen helt rätt
och rationell strategi, varken att sitta helt tyst och observera, eller att gå in med sin
kunskap i processen. På så sätt problematiseras pedagogens roll som den som kan göra
det möjligt för barnen att ”ta makt” över sina egna läroprocesser, men även forskarens
roll som den som med sin kunskap eller sitt arbete kan hjälpa fram till något slags
frigörelse, eller känsla av att ”ta makt” över sin egen praktik som pedagog.694 Så vad
betyder detta för rollen som pedagog respektive forskare? Den feministiskt
poststrukturella teorin har utmanat idén om en fix identitet och en helhetligt och
rationell subjektivitet. Det betyder att vi inte skall se oss själva som subjekt med full
självkännedom, medvetenhet, logiskt sammanhängande och autonoma/oberoende av
andra. Istället behöver vi se oss själva som att vi ständigt konstruerar och
omkonstruerar oss själva, eller som Mimi Orner säger; att vi är i en process av
meningsskapande aktiviteter som är både kulturellt specifika men som i hög grad
också är omedvetna, eller, som jag hellre skulle vilja säga, oformulerade. Orner skriver
om: ”[T]he products of signifying or meaning-making activities which are both

                                                  
691 Davies, 2000, s.76.
692 Holland, Ramazanoglu, Sharpe & Thomson, 1995, s.271-274.
693 Ellsworth, 1992, s.113.
694 Se problematiseringen av den första frågeställningen i kapitel 2.
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culturally specific and generally unconsious”.695 Subjektet har helt enkelt ingen logiskt
sammanhängande essens, skriver Orner.696 Subjektets röst är alltså alltid ofullständig,
partiell, multipel och motstridig. Den är således aldrig en, men inte heller fler i något
slags additiv form. För, som Ellsworth säger, bär vi alltid med oss alla andra röster när
en av dom talar. När jag talar i egenskap av forskare eller förskollärare, så talar jag
också som svensk, vit, kvinnlig forskare eller förskollärare. Det skulle betyda att i
varje spegelbild av mig i ett rum av speglar, där varje spegelbild kan sägas vara en re-
presentant för ett av mina multipla själv, finns även alltid skuggan av alla de andra.697

Vad både pedagogrollen och forskarrollen därmed måste ta hänsyn till är att vi är
språkliga och lever i en värld av betydelser och innebörder. Detta innebär att vi också
behöver inta ett språkligt förhållningssätt som pedagoger och forskare. Detta skulle
exempelvis innebära att vi varken ser barnets/deltagarens uttryck eller våra egna
uttryck i egenskap av pedagoger/forskare, som annat än text i ett givet historiskt,
socialt och därmed starkt relationellt sammanhang. Det barnet/deltagaren/pedago-
gen/forskaren säger och gör behöver därmed läsas av i förhållande till detta samman-
hang. Men eftersom detta sammanhang inte är entydigt utan motstridigt, precis som vi
själva, måste vi acceptera att det kan läsas av på olika eller multipla sätt. Istället för att
förstå detta som en hopplös relativism, kan vi lyfta fram den etiska aspekten och se de
nya möjligheter som ett sådant förhållningssätt ger. Det ger oss och barnen möjlighet
att pröva olika strategier, konfrontera varandra med olika ståndpunkter, men det
tvingar oss också att förhandla fram och omförhandla många och ibland djupt etiska
val att arbeta med utgångspunkt från. Det innebär också att vi behöver gå i aktivt
motstånd mot de föreställningar och praktiker som tycks oss självklara, riktiga och
viktiga, och göra val för planering, organisation och innehåll för att sedan utvärdera
och ompröva. Detta öppnar upp för en syn på ett pedagogiskt arbete som en praktik av
oupphörligt ’motstånd’ mot för givet tagna föreställningar, praktiker och innebörder.
Ett sådant arbetssätt hindrar oss att hamna i det som Davies talar om som ”teaching-as-
usual”. Hon skriver: ”Teaching-as-usual can go on without any particular attention
being paid to it, because it is obvious: everyone knows what is going on.”698  Det är
där vi inte vill hamna! Och för att undvika det föreslår jag att vi då och då ställer oss
frågan: “Vad är det jag tänker och gör i dag som känns allra mest riktigt och självklart?
Hur kan jag bjuda ’motstånd’ mot det och tänka/förstå det på något annat sätt?”

                                                  
695 Orner, 1992, s.79.
696 Ibid.
697 Ellsworth, 1992, s.103.
698 Davies, 2000a, s.109.
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”DEN GLÄDJEFULLA OVET(EN)SKAPEN” – PEDAGOGISK
DOKUMENTATION I DEKONSTRUKTIVA SAMTAL

En inledning om sanningsjakt och ovet(en)skap

Vad är ”Skorpan-diskursen”? Den frågan väcktes redan i konfrontationen med den
allra första läsningen där jag föreslog att förskollärarna favoriserade en kvinnlig
diskurs och gjorde motstånd mot det som skulle kunna förstås som en manlig diskurs.
Den andra läsningens synliggörande av ”både-och-et” i den pedagogiska praktiken
innebar att jag förstod att min jakt på ”Skorpan-diskursen” var, om än inte meningslös,
definitivt ändlös. Eller kanske snarare alltid i tillblivelse – ”in the making”. Ganska
långt in i mitt projekt med förskollärarna hade jag dock opererat från vad som ytterst
är ett metafysiskt ställningstagande, att det finns ett sant ”varande” därute i empirin
som går att identifiera och i vetenskaplig text mer eller mindre ”avbilda”. Jag insåg att
jag faktiskt hade haft en föreställning om att kunna finna det som var den här
avdelningens dominerande diskurser och det som informerade deras uttalanden, tankar
och handlingar. Det var när jag via Gayatri Chakravorty Spivaks förord till Jacques
Derridas bok Of Grammatology, fick en första relation till Derridas metafysikkritik,
som jag gjorde mig själv uppmärksam på att jag kanske fortfarande var på jakt efter
någon slags ”sanning”, även om jag nu talade i termer av dominerande diskurser
istället för forskningsresultat av generaliserbara strukturer. Spivak skriver om Derridas
läsningar av Levi Strauss och Heidegger. Derrida menar att dessa filosofer omfattar en
mycket stark nostalgi och längtan efter det ursprungliga och det närvarande – det som
är. Det är denna längtan som utgör forskarens främsta motivation i forskningsarbetet.
Spivak citerar Derrida:

[O]ne… perceives in his [Levi Strauss’] work a sort of ethic of precence, an ethic
of nostalgia for origins, an ethic of archaic and natural innocence, of a purity of
presence and self presence in speech – an ethic, nostalgia, and even remorse, which
he often presents as the motivation of the ethnological project when he moves
toward archaic societies – exemplary societies in his eyes.699

Hur ogärna jag än ville det, förstod jag att det gick att identifiera en sådan
”sanningsnostalgi” i mig själv i samband med att jag konfronterade förskollärarna med
mina första läsningar av mitt forskningsmaterial. Var det ändå inte så att jag försökte
fånga in en slags helhet av deras verksamhet genom att laborera med både-och-et? Jag
tänkte att det, som jag betraktade som mitt poststrukturella forskningsarbete, kanske
riskerade att hamna i en ny form av strukturalism. Den poststrukturella forskaren Lyn

                                                  
699Derrida i Spivak, 1977, s.xix.
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Yates varnar tydligt för detta när hon skriver:. "[T]he research points to a danger of
poststructuralism being written and enacted as a new structuralism".700 För att kunna
gå vidare vände jag mig åter igen och med en ny fråga till den feministiska poststruk-
turalismens teorier och forskningspraktiker. Hur skulle jag fortsättningsvis kunna
arbeta med mina läsningar av Skorpans praktik utan att riskera att hamna i ett
inringande eller avtäckande av ”Skorpan-diskursen”, men ändå kunna jobba tillsam-
mans med deltagarna med att identifiera vad det var för diskurser och diskursiva
praktiker som var verksamma i deras praktik? En gemensam förhoppning med vårt
samarbete var ju att det skulle kunna leda till att vi, både som pedagoger och forskare,
i våra praktiker blev mer uppmärksamma på de processer som får oss att tänka och
handla på ett visst sätt, så att vi kan göra motstånd mot dem och därmed förändra vårt
beteende, i enlighet med det Bronwyn Davies och Chas Banks skriver:

[I]ndividuals who understand the processes through which they are made subject
are better positioned to resist particular forms of subjectivity rather than to cling to
them through a mistaken belief that they are their own – that they signal who they
are.701

Den poststrukturella feminismens erbjudande av möjligheten att se ett subjekt med
multipla identiteter skulle bli till stor hjälp i mitt fortsatta samarbete med
förskollärarna.702 Detta subjekt tar, beroende av sammanhanget och de specifika
relationerna till andra subjekt, sina olika subjektiviteter i bruk på ett mer eller mindre
uppmärksamt sätt. Jag såg att vad jag behövde göra var inte bara ett erbjuda
förskollärarna mina läsningar att konfronteras med, utan att jag åter igen – fast på ett
helt nytt sätt – behövde göra dem mer delaktiga i läsningsarbetet. Min ambition inför
denna tredje läsning blev därmed att på olika sätt bjuda in dem till ett kooperativt
läsningsarbete. I detta tänkande uppstod idén om det jag kom att kalla dekonstruktiva
samtal. Det handlade om att gemensamt arbeta med att ”kryssa över” dokumentation
från praktiken; allt från enskilda centrala begrepp och uttryck, till enskilda arbetspass
och hela projektarbeten. Denna procedur, som bygger på Derridas teori kring att skriva
”sous rature” (det Spivak översatt till ”writing under erasure”) blev en central del av
det dekonstruktiva samtal som jag ville att vi skulle utveckla.703 På ett sätt menade jag
dock att pedagogerna redan höll på med detta i sitt reflektionsarbete kring barnens
arbeten/lek, men jag ville göra dem mer uppmärksamma på de dekonstruktiva
verktygen. Framför allt ville jag att de själva skulle känna att de hade närmare tillgång
till dem i relation till dokumentation av vuxnas föreställningar och praktiker. Det
dekonstruktiva samtalet är dock mer än de ”överkryssningar” jag nedan skall beskriva.

                                                  
700 Yates, 1993, s.4.
701 Davies and Banks, 1995, s.46-47.
702 Om multipla subjektiviteter se kapitel 4.
703 Se kapitel 2 kring Derridas begrepp ”sous rature” samt kring dekonstruktionsbegreppet.
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Det handlar också om att kunna kommunicera på ett sätt som inte strävar efter att alla
ska vara/bli överens i någon form av konstruerad konsensus. Istället ville jag att
synliggörandet av våra inbördes olikheter i samtalet skall kunna hjälpa oss att
överskrida vårt eget och/eller det gemensamma tänkandet. Det dekonstruktiva samtalet
handlar dessutom om ett etiskt ställningstagande om alla utsagors och personers lika
värde och rätt att ta plats i kommunikationen. I min läsning av Jürgen Habermas texter
kring ett ”kommunikativt handlande”, såg jag att mina funderingar kring det
dekonstruktiva samtalet skilde sig väsentligt från det Habermasianska. Eftersom
Habermas kommunikationsteori för många framstår som ett ideal, ville jag ställa det i
relation till mina egna funderingar kring kommunikation. Det är om allt detta den
tredje läsningen och de efterföljande dekonstruktiva samtalen handlar.

Den tredje läsningen

Vad är det för kommunikation/samtal som pågår på Skorpan idag och vad skulle
ett dekonstruktivt samtal kunna vara?

Den här läsningen kommer att börja med att göra två läsningar av ett exempel som
påträffades redan i kapitlets första läsning. Syftet är att försöka förstå vad det är för
samtal som redan pågick på Skorpan innan vi småningom började arbeta i dekonstruk-
tiva samtal. Detta avsnitt kommer även att, med utgångspunkt från exemplet, beskriva
vad ett dekonstruktivt samtal skulle kunna vara. Exemplet återfinns på sidan 171. Den
text som här följer är uppdelad i två delar. Inledningsvis kommer jag att försöka göra
en läsning av det här textutdraget som ett exempel på ett kommunikativt handlande, i
enlighet med Jürgen Habermas (1988) teori. Orsaken till att jag gör denna läsning är
att Habermas teori ofta framförs som ett kommunikativt ideal. Denna läsning bryts
sedan mot ett försök att läsa exemplet i förhållande till mitt tänkande om det
dekonstruktiva samtalet. I den andra delen ges andra exempel från Skorpans
dokumenterade praktik på hur man kan tänka och samtala dekonstruktivt kring ett
arbetspass eller ett helt projektarbete. Avslutningsvis, och i samband med den
påföljande konfrontationen, ges ett exempel på hur jag tillsammans med förskollärarna
arbetat i dekonstruktiva samtal.

Att i ett pedagogiskt dokumentationsarbete tolka, förstå, analysera och diskutera de
olika strategier som barn använder, skulle man mycket väl kunna förstå i termer av ett
kommunikativt handlande, som Habermas beskriver. Vårt exempel från Skorpan om
samtalet kring materialtillgång, materialarbete och rationalitet i förskolans arbete,
skulle kunna läsas som att parterna i diskussionen med sina olika argument har en
strävan efter att nå det Habermas kallar en ömsesidighet och inbördes förståelse. Ett
kommunikativt handlande handlar om huruvida man med utgångspunkt från det här
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arbetspassets lärdomar kan formulera en mer allmän strategi om i vilka situationer det
skulle vara lämpligt att erbjuda fler respektive färre material, dvs en teleologisk/
handlingsorienterad aspekt. I textutdraget från exemplet om materialtillgången när
Vanja och Maja bygger förskolan på ateljégolvet, verkar Mikaela och jag ha en
samstämmig uppfattning om att det var riktigt att i detta fall ge barnen flera olika
material. Vi argumenterar dock från olika utgångspunkter och är inte överens om vad
man eventuellt kan dra för allmänna lärdomar av detta. Den konsensus, som Habermas
eftersträvar, kring en framtida handlingsstrategi, uppnås inte. Möjligtvis kan man säga
att en ömsesidig förståelse uppnås kring det aktuella exemplet med att erbjuda många
material till just dessa båda flickor och för just denna specifika uppgift.

En avgörande aspekt av Habermas teori om det kommunikativa handlandet är
förståelsen av vad som är ”riktigt”, ”sant” eller ”sannfärdigt”. Habermas talar om att
samförstånd bara kan uppnås under betingelser som hänvisar till en rationell grundval,
som innebär att den andre kan ta ställning till det som den talande säger genom att
svara ”ja” eller ”nej” i förhållande till kritiserbara giltighetsanspråk.704 Habermas
skriver att en talhandling måste bedömas med utgångspunkt från giltighetskraven
sanning, sannfärdighet och riktighet, och att alla dessa giltighetskriterier måste resas
ömsesidigt och samtidigt.705 Jag tror att de flesta av oss tänker att en kommunikation
med en annan människa i vardagslivet, såväl som i yrkeslivet, utgår från en bedömning
av sanningshalten, riktigheten och sannfärdigheten. Man frågar sig kanske på vilken
kunskapsmässig grundval en person kan yttra sig som hon/han gör? Anförs referenser
till vad man bedömer som god forskning? Har hon/han ärligt uppsåt? Uttrycker
personen sin åsikt på ett ärligt sätt med utgångspunkt från den jag tror mig veta att den
här personen är, eller är det illvilligt förtal och/eller avundsjuka? Habermas skriver att
den kommunikativa handlingen alltid relaterar till en kontext av handlingsnormer och
värden. Han skriver:

Utan den normativa bakgrunden av rutiner, roller, sociokulturellt invanda livs-
former – kort sagt utan konventioner – blir den enskilda talhandlingen obestämd.
Alla kommunikativa handlingar uppfyller eller kränker normativt fastlagda sociala
förväntningar eller konventioner.706

                                                  
704 Habermas, 1988, s.165.
705 Ibid., s.188-189. Den andre bedömer huruvida den talandes utsagas innehåll är sant enligt ett ”kognitivt
modus”, som svarar mot vad som måste betraktas som objektivt sant i en yttre natur. I ett ”interaktivt
kommunikativt modus” bedömer den andre utsagans normativa riktighet, inom ramen för de normer som råder i
ett gemensamt samhälle. Slutligen bedöms sannfärdigheten i utsagan i ett ”expressivt kommunikativt modus”,
med utgångspunkt från en bedömning av överrensstämmelsen med den talandes subjektivitet, dvs den inre
naturen. Jämför Habermas (1988) s. 134; 146-147.
706 Habermas, 1988, s. 112.
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Det socio-kulturella och normativa sammanhanget är alltså avgörande för huruvida en
ömsesidig förståelse ska kunna uppnås. Habermas skriver att förutsättningarna för
språklig kommunikation är att deltagarna samtidigt befinner sig på två kommunikativa
nivåer; ”den intersubjektiva nivån, där de etablerar interpersonella relationer”, men
samtidigt också ”på erfarenheternas och sakförhållandenas nivå som bildar
kommunikationsinnehållet”.707 På denna sistnämnda nivå råder sanningen som ett
universellt giltighetsanspråk.708 Det här är viktigt för mitt fortsatta resonemang,
eftersom de här två nivåerna i metafysiska termer motsvaras av en subjektiv och en
objektiv värld.709 Dessutom utgör det normativa sammanhanget en samhällelig/social,
och av människan skapad, värld. Habermas skriver således:

Begreppet kommunikativ handling tvingar oss att betrakta aktörerna också som
talare och lyssnare, vilka relaterar sig till något i den objektiva, sociala eller subjek-
tiva världen och därvid ömsesidigt reser giltighetsanspråk som antingen kan accep-
teras eller bestridas. Aktörerna relaterar sig inte längre direkt till något i den objek-
tiva, sociala eller subjektiva världen, utan relativerar sina yttranden om något i
världen i förhållande till möjligheten att deras giltighet kan bestridas av andra
aktörer.710

Inför jämförelsen av kommunikationsstrategier är det väsentligt att poängtera hur
Habermas menar att hans teori om det kommunikativa handlandet överskrider den
symboliska interaktionismen, etnometodologin och den hermeneutiskt inspirerade
sociologin på några viktiga punkter. Genom att å den ena sidan se att deltagarna i
kommunikationen samtidigt måste förhålla sig till den subjektiva, objektiva och
sociala världen, men att de å den andra sidan måste ”företa en reglerad, dvs rationellt
kontrollerad övergång från en inställning – objektiverande, expressiv eller normkon-
form – till en annan”, menar Habermas att en förenklad syn på reciproka/ömsesidiga
tolkningar överskrids.711 Med andra ord innebär det kommunikativa handlandet, till
skillnad från annan teoretisk förståelse av kommunikation, att deltagarna företar en
mängd olika rationella strategier på olika nivåer och i förhållande till en rad olika
bedömda kriterier. För Habermas handlar teorin om det kommunikativa handlandet om
att formulera en teori kring kommunikation som kan hjälpa oss att fatta bättre och mer
demokratiska beslut för handling.712 Nedan följer en komprimerad läsning av

                                                  
707 Ibid., s.132. Intersubjektivitet, menar Habermas, använder han som ”term för den gemenskap mellan språk-
och handlingsförmögna subjekt som etableras via förståelsen av identiska betydelser och erkännandet av
universella anspråk. Det anspråk som kan göras gällande med hänsyn till intersubjektivitet är förståelighet –
detta är det talspecifika giltighetskravet (ibid., s.146).
708 Ibid., s.131.
709 Ibid., s.188.
710 Ibid., s.188.
711 Ibid., s.169-170.
712 Jämför Benhabib, 1992; Carlheden, 1996.
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textutdraget från Skorpan med utgångspunkt från Habermas teori om det kommunika-
tiva handlandet.

Om vi ser närmare på textutdraget kan vi läsa hur Mikaela omedelbart ifrågasätter
sanningshalten i det Susanne säger när hon påstår att barnen var nöjda med att bara få
trästavarna (kapla). Mikaela menar att barn egentligen vill ha en massa olika material.
Hon hänvisar till sin egen erfarenhet som barn och reser därmed ett sannfärdighets-
anspråk. När hon dessutom hävdar att det är de vuxna som ”rationaliserar”, går hon,
som jag förstår det, emot det normativa sammanhang av traditionell svensk förskola.
Hon hävdar ett riktighetsanspråk, med utgångspunkt från att gällande normer i svensk
förskola allmänt sett är felaktiga. Hon försöker visa att det istället är riktigt att barn
skall få tillgång till mer material. Man kan läsa det som om Susanne bedömer Mikae-
las anspråk som giltiga, när hon på samma sätt som Mikaela faller in i att kritisera
rådande normer. Mikaela svarar med att utvidga resonemanget och hävdar ytterligare
ett riktighetsanspråk, där hon går emot en konventionell ämnesindelning och istället
lyfter fram associationsrikedomen som ny norm. Då yttrar jag mig genom att ifråga-
sätta sammanhanget för det Mikaela säger. Handlar det om ett svenskt förskolesam-
manhang här eller är det måhända även det Reggio Emilia inspirerade sammanhanget
som kritiseras? Jag ger inte Mikaelas yttrande giltighet, utan hävdar istället att det
sammanhang där de befinner sig, och där man arbetar med att just låta barn undersöka
enskilda material, även det påbjuder en begränsning av materialmängden, varvid
Mikaelas yttrande inte blir giltigt. Susanne ger här mitt yttrande giltighet och hävdar
hur viktigt det är att barnen får utforska möjligheterna med enskilda material innan
man tar in flera på en gång. Jag bekräftar Susannes yttrande som sant och riktigt. Detta
föranleder Mikaela att yttra sig expressivt/känslomässigt, vilket inte godtas av mig.
Susanne försöker då medla genom att ställa en fråga, men Mikaela fortsätter med en
känsloyttring, samtidigt som hon åter går emot normer i det hon uppfattar som den
traditionella förskolekulturen, där man ofta begränsat materialen för barnen. Här ger
jag dock Mikaelas yttrande, om att avgörandet för materialmängden beror av vad det
är för uppgift man ger barnen, giltighet som sant och riktigt. Därefter brer jag ut mig i
ett långt resonemang om hur materialkännedom och materialmängd kan hänga
samman, men hävdar att det inte går att utgå från generella normer, utan att man måste
se till varje enskilt sammanhang. Mikaela godtar dock inte mitt yttrande, utan hävdar
att mitt resonemang inte är sant, utan normativt i förhållande till en traditionell
förskolekultur. Jag argumenterar då tillbaka med utgångspunkt från det pedagogiskt
normativa sammanhang som idag råder på förskolan i samband med Reggio Emilia
inspirationen. I denna diskurs anses barn rent tekniskt behöva träna behärskandet av
olika material för att kunna använda dem i ett erfarenhets- och kunskapsskapande.
Mikaela ser mitt yttrande som riktigt, men lägger till expressiva argument som bland
annat är erfarenhetsbaserade, och hävdar därmed åter sannfärdighetsanspråk för sin
egen argumentering. Tillsammans verkar vi uppnått en viss ömsesidig förståelse på det
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normativa planet, medan ömsesidighet på det expressiva planet inte kan uppnås. Som
tidigare antytts uppnås dock ingen konsensus kring framtida handlingsstrategier.

Så här skulle man alltså kunna tolka detta textutdrag med utgångspunkt från Haber-
mas teori om det kommunikativa handlandet. Frågan är dock: Kan man läsa exemplet
som att deltagarna hade en annan avsikt än att uppnå just ömsesidig förståelse –
konsensus? I min läsning av Habermas texter verkar det bara finnas två alternativ för
mänskliga talhandlingar; antingen är de entydigt instrumentella eller strategiska, eller
också så eftersträvar de ömsesidig förståelse. Är det så enkelt? Visst gör vi alla
bedömningar om ”sanningshalt”, ”sannfärdighet” och ”riktighet” i kommunikation
med andra, men tror vi att det handlar om en objektiv universell sanning? Inte så sällan
inser vi att vi inte kan bedöma ”sanningshalten” annat än från ett visst vetenskapligt
kontext, men att samma sak kan uttryckas på ett lika ”sant” sätt med ett annat språk än
det vetenskapliga. Är det kanske så att vi ibland förstår vetenskaplig ”sanning” mer
som normativ än universellt ”sann”? Tror vi verkligen att det är möjligt att överta en
förståelse från någon annan människa? Mot bakgrund av mina läsningar av
poststrukturellt tänkande tror jag att vi bara kan förstå vad den andre säger med
utgångspunkt från hur vi själva är diskursivt konstituerade som subjekt.

I den andra läsningen av utdraget, som jag nedan kommer att skriva fram, tar jag
min utgångspunkt i den Habermasianska läsningen och ger min poststrukturella läs-
ning som ett tillägg till denna. Orsaken till att jag gör läsningen på detta sätt, där den
första läsningen delvis bryts mot tillägget, är att den första läsningen utgör ett domine-
rande perspektiv på kommunikation. Från detta perspektiv vore det naivt att påstå
något annat än att pedagoger i ett samarbete kring pedagogisk dokumentation inte
skulle sträva efter ömsesidig förståelse, eller att den enskilda pedagogen inte skulle
vilja att de andra skulle se hennes/hans utsagor som sanna, sannfärdiga eller riktiga.
Mot bakgrund av Derridas metafysikkritik kan dock kommunikationsprocessernas
syfte och själva processens fortskridande, förstås på ett sätt, som innebär att en bety-
delseförskjutning – ”differánce” – kan göras.713 En sådan betydelseförskjutning kan ge
kommunikationsprocesserna i arbetet med pedagogisk dokumentation andra innebör-
der.

Med ett försök till en poststrukturell läsning av exemplet frågar jag mig huruvida
deltagarna över huvud taget hade en avsikt att uppnå ömsesidig förståelse? Med ett
poststrukturellt perspektiv på kommunikation är inte ett övertagande av den andres
perspektiv och därmed inte eller en ömsesidig förståelse möjlig. Var och en av del-
tagarna ses som genomkorsade av diskurser som kombineras och relaterar till varandra
på olika sätt hos olika individer och i relation till andra individer. Var och en har sina
unikt sammansatta språkliga stängningar – clôture – vilka utgår från gemensamt for-
made dominerande diskurser på den givna avdelningen, på en given förskola, i en

                                                  
713 Se kapitel 2 för en skrivning kring Derridas metafysikkritik.
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given stadsdel, i en given kultur osv. Bronwyn Davies beskriver detta i termer av att en
person samtidigt aktivt konstituterar som hon blir konstituerad av de diskursiva prak-
tiker som gäller i det kollektiv där hon är en medlem. Som medlem av detta kollektiv
talar hon med utgångspunkt från de diskurser som finns tillgängliga för henne inom
detta kollektiv, och det är med utgångspunkt från dessa hon bygger upp sina för-
väntningar, föreställningar och handlingar.714 Men eftersom varje individ konstitueras
av flera olika sammanhang i vilka olika diskurser interagerar på olika sätt, kommer
individernas föreställningar att producera innebörd och makt på olika sätt. Vad som
händer i textutdraget kan med utgångspunkt från detta istället förstås som att deltagar-
na i samtalet bryter sina förståelser mot varandra, väl uppmärksamma på att var och en
har unika sammansättningar av föreställningar, perspektiv och positioneringar, som
producerar olika innebörder beroende av sammanhanget.

Därmed skulle man kunna läsa textutdraget på följande sätt: Mikaela bryter mot
Susannes inledande beskrivning av vad hon gjort när hon enbart erbjudit trästavar,
genom att fråga sig varför den typen av styrning och begränsning verkar vara så viktig
för oss som pedagoger. Hon ger sitt eget perspektiv hämtat från personliga
erfarenheter från barndomen. Hon kontrasterar detta mot ett generellt, vedertaget språk
och en form som de vuxna tänker inom. Susanne relaterar detta till ett resonemang
kring delen och helheten, där hon menar att barnen tänker i helheter medan de
begränsade vuxna kan bryta ut delen ur helheten varvid helheten glöms bort. Jag bryter
in mot både Susanne och Mikaela med en förståelse av hur materialkännedom använts
som ett centralt inslag inom ramen för det Reggio Emilia inspirerade arbetet inom
projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld”. Mikaela bryter då in mot min
förståelse, genom att referera till likheten från sin erfarenhet från ett långt arbete inom
ett traditionellt förskoletänkande, där materialen i hög grad begränsades. Mikaelas
förståelse kan läsas som ett motstånd mot såväl en traditionell förskolediskurs som mot
delar av Reggio Emilia diskursen, som även den ibland begränsar materialtillgången.
Jag fortsätter dock att hävda min förståelse av den nya diskursens idé om att ett
material måste ”tränas”, under ibland begränsade former, för att kunna användas som
”uttrycksform”/”språk” för barnens framtida utforskande arbeten. Samtalet innebär en
räcka av olika sätt att ”tala fram” sin egen förståelse i konfrontationen med olikheten i
den andres utsagor. Det finns ingen strävan efter att komma överens.

Denna kommunikationsprocess mellan deltagarna skulle kunna läsas som att den
tvärtemot en Habermasiansk ömsesidig förståelse, syftar till att synliggöra de inbördes
olikheter i förståelsen av materialmängd och materialkännedom som finns i gruppen.
Synliggörandet av olikheten, snarare än strävan efter konsensus, skulle kunna ses som
den ledande principen för denna kommunikativa process. När det är själva olikheten
mellan utsagor och förståelser som är det intressanta, blir Habermas ”universella gil-

                                                  
714 Davies, 2000a, s.66.
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tighetskriterier” om att bedöma sanning, sannfärdighet och riktighet ointressanta.
Varken förnekandet eller bejakandet av giltighetskriterier blir centralt, utan istället
handlar det om att ge en eller flera möjliga tolknings- eller förståelsebidrag på exem-
pelvis den dokumentation som ligger framme på bordet. Avsikten är att bidra till såväl
den egna som till en kollegial läroprocess, där alla bidrag läggs sida vid sida och har
samma värde. Alla utsagor behandlas som lika ”sanna”, ”sannfärdiga” och ”riktiga”,
för att använda Habermas begrepp. Skillnaden i förhållande till ett Habermasianskt
”sanningsanspråk” är att talaren vet att grunden för detta inte är objektivt bestämbart
eller universellt, utan är diskursivt och under ständig förändring. Habermas skriver att
lyssnaren i det kommunikativa handlandet övertar och delar talarens vetande.715 I en
poststrukturell läsning är detta omöjligt, eftersom ett vetande i poststrukturell diskurs
alltid är diskursivt konstituerat och därmed omöjligen en fixerad enhet som går att
överföra från en person till en annan. Målsättningen är istället att erbjuda sitt
perspektiv, och veta att mitt perspektiv tas emot av en diskursivt unikt sammansatt
individ. Den andre är alltid helt olik mig, och jag kan aldrig helt och hållet träda in i
dennes position. Däremot kan jag använda den andres utsaga för att vidga, fördjupa
eller förskjuta min egen förståelse, eller se möjligheten till multipla sätt att förstå.
Elisabeth Ellsworth problematiserar dialogbegreppet och säger att den dominerande
föreställningen av dialog förutsätter rationella, individualiserade subjekt, som är
kapabla att komma överens om universella principer. Istället för dialog handlar vår
kommunikation, fortsätter Ellsworth, om att arbeta tillsammans över våra olikheter –
”From dialogue to workning together across differences.716 Det viktiga är således inte
för mig att veta om det Mikaela säger är sant och på vilka grunder, utan det centrala är
om det Mikaela säger på något sätt kan lära mig något och/eller förändra min inställ-
ning och mina föreställningar i materialfrågan.

Det som Habermas beskriver som ”den i det kommunikativa handlandet inbyggda
risken för oenighet”717, skulle med en poststrukturell läsning istället kunna ses som det
viktigaste möjlighetsvillkoret för kommunikationsprocesserna i en dekonstruktiv
kommunikation eller ett dekonstuktivt samtal. Det är i ”oenigheten”, i brytandet av en
förståelse mot en annan och i framläggandet av olika förståelser, som möjlighet ges för
en kommunikation där var och en, respektive gruppen som helhet, eventuellt kan för-
ändra innebörder och förståelser som underlag för ett förändrat individuellt och/ eller
kollektivt tänkande/handlande. Jane Flax skriver att Habermas med sin teori om det
kommunikativa handlandet understödjer den logocentriska dikotomin konsensus –
konflikt. Detta gör Habermas med ett överordnande av konsensus och genom att aldrig
utforska den produktiva användningen av konflikten.718 När vi i textutdraget ovan

                                                  
715 Habermas, 1988, s. 195-199.
716 Ellsworth, 1992, s.106.
717 Habermas, 1988, s. 196. (Min kursivering.)
718 Flax, 1993, s.89.
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diskuterar våra förståelser av materialkännedom och materialmängd i arbete med barn,
kan man se denna diskussion som en början på ett dekonstruktivt samtal. I dis-
kussionen framskymtar att vi är uppmärksamma på att det handlar om olika diskurser,
och alla tre deltagarna signalerar att de inte ser några generella lösningar på de här
frågorna, utan att varje avgörande måste göras i förhållande till sitt sammanhang.719

I ett dekonstruktivt samtal kring såväl det arbetspass som diskuteras i utdraget som
själva utdraget i sig, skulle kunna innebära att vi frågar oss själva: Vad är det som gör
att jag tror det jag tror? Vad är det jag måste tro för att kunna säga det jag gör? Vad är
det för dominerande föreställningar som driver mitt sätt att argumentera i kommuni-
kationen? De referenser till personliga erfarenheter i barndomen, en lång erfarenhet in-
om en traditionell förskola eller hänvisningar till den nu rådande Reggio Emilia inspi-
rerade praktiken, måste i ett dekonstruktivt samtal förstås i relation till de olika diskur-
ser de hänvisar till, och inte bedömas i förhållande till ”sanningshalt”, ”sannfärdighet”
eller ”riktighet. I en fortsatt diskussion är det möjligt att synliggöra olika diskurser och
göra sig uppmärksam på inom ramen för vilken eller vilka diskurser man förstår något
på ett visst sätt. Målet är att via framläggandet av olika perspektiv eventuellt uppnå en
förskjutning inom vars och ens förståelser – att eventuellt kunna betrakta sitt eget
perspektiv ”sous rature”/”under erasure”/överkryssat – och överskrida sin egen eller
gruppens rådande språkliga stängningar och dominerande föreställningar.

De val som pedagogerna småningom kommer att göra inför det fortsatta arbetet
med barnen behöver därmed inte utgå från en ömsesidig förståelse. Man kan enas om
ett val där var och en av de inblandade ser att det finns en för dem acceptabel
innebörd, som är kopplad till vars och ens idé om hur detta fortsatta val kan möjliggöra
för olika barn att gå vidare med sina olika läroprocesser. Den gemenskap som
Habermas menar består av ”normativa övertygelser, propositionellt vetande och ömse-
sidigt förtroende”,720 består i ett poststrukturellt perspektiv istället av en gemenskap
som uppnås i den ömsesidiga respekten för varandras olikhet och bidrag till den kolle-
giala läroprocessen. Gemenskapen består i viljan att delta i såväl kooperativt som
individuellt lärande kring gemensamma barn och en strävan efter det ”bästa” för
barnen och den gemensamma verksamheten. Detta utesluter alltså inte att man till-
sammans behöver besluta sig för gemensamma värden på sin förskola. Tvärtom är
detta helt centralt, men man vet att även dessa värden alltid måste tas under förnyad
omprövning/omförhandling, beroende på hur barngruppen, föräldragruppen och per-
sonalgruppen ser ut, samt vilka yttre förutsättningar som råder.721

                                                  
719 Jag har i en artikel för Pedagogiska Magasinet, nr 2, 1999, med hjälp av Ulla Lind gjort en dekonstruktion av
detta textutdrag, där det blir tydligt hur en mängd, ofta motstridiga, diskurser från svensk förskola och Reggio
Emilia inspirerad diskurs trängs i samtalet.
720 Habermas, 1988, s.197.
721 En svårighet som finns med ett dekonstruktivt tänkande i en pedagoggrupp, är att de dominerande
föreställningarna hos de enskilda pedagogerna liknar varandra så mycket att någon brytning av olika perspektiv
mellan individer inte tydligt uppträder. I Reggio Emilia har man bland annat av denna anledning på varje
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Med ett perspektiv av att kommunikationsprocesserna inom en pedagogisk praktik
också skall kunna innebära ett kontinuerligt och fortbildande förändringsarbete skulle
jag vilja påstå att Habermas teori om det kommunikativa handlandet inte självklart ger
oss det teoretiska stöd vi behöver. Att söka ömsesidig förståelse – konsensus – innebär
i mitt tänkande en risk för att existerande dominerande diskurser och diskursiva
praktiker inom förskolans praktik förändras mycket långsamt eller rent av endast
reproduceras. En annan risk är att hamna på minsta gemensamma nämnare, eller en
anslutning till de föreställningar som omfattas av den som talar med störst auktoritet.
Om vi i en reflekterande kommunikation vill jobba med förändring av pedagogiskt
förhållningssätt, pedagogiskt tänkande/handlande, och/eller om vi har en ambition att
möta upp mot barns läroprocesser och försöka förstå dem på fler sätt än de
dominerande, så är inte Habermas teori om det kommunikativa handlandet tillräcklig
för att förstå de här processerna. Här kan det poststrukturella tänkandet och idén om ett
dekonstruktivt samtal fungera som ett tillägg.

Fler tankar om det dekonstruktiva samtalet

Vi tänker vanligtvis och slentrianmässigt linjärt, progressivt, i motsatser, och
hierarkier. Exempelvis att ett barn utvecklas från ett mer primitivt till ett mer avancerat
kognitivt tänkande och progressivt utvecklar allt fler förmågor. Våra tankestrukturer
och vårt språkbruk inom de språkliga stängningar vi befinner oss i handlar väldigt lite
om att konstruera nya innebörder och göra överskridanden, eftersom vi då riskerar att
inte bli förstådda av andra. Istället strävar vi efter att hitta språklig överrensstämmelse,
det besläktade och de logiska sambanden.722 Detta innebär dock en falsk tilltro till att
vi faktiskt förstår varandra eller att någon kan veta vad som är bäst eller riktigt för
någon annan. Vi behöver ett dekonstruktivt tänkande för att öppna upp för den andres
olikhet och bli mer toleranta både i förhållande till andras och egna motstridigheter.
Därmed kan vi kanske på ett annat sätt ge förutsättningar för den andres, barnens och
de egna läroprocesserna.

Att jobba med att ”kryssa över” i ett dekonstruktivt samtal handlar om att inte
fastna, varken i den gamla eller i de nya föreställningarna, kunskaperna eller prakti-
kerna; att inte låta dem bli dominerande eller normerande, utan försöka bibehålla den

                                                                                                                                                              
förskola anställt en atelierista, dvs en bildpedagog, med en utbildning och erfarenhetsbakgrund som skiljer sig
från övriga pedagogers (Vecchi, 1998). Som forskare utan bakgrund i förskolan har jag många gånger fungerat
lite som en ”Joker” som vänder på perspektiven eller bidrar till att synliggöra olika föreställningar. I de stora
kunskapsföretagen talar man i dag på samma sätt om vikten av ”diversity”, dvs att anställa personal med olika
etnisk och social bakgrund för att stimulera den kreativa processen. På en förskola kan man också använda
föräldrars synpunkter för att hitta brytpunkter med de egna synsätten. Jag har i mitt arbete med pedagogerna
också försökt uppmuntra dem att läsa olika former av litteratur kring ämnet för att hitta förskjutningar i de egna
perspektiven.
722 Jämför resonemanget i Spivak, 1978, s.xx.
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rörlighet i tanken som man hade när man första gången gjorde sitt/sina lappkast i för-
hållande till vad ett barn är; vad en pedagog är; vad en kvinna eller man är och skall
vara etc. Elisabeth Britzman, menar att vi idag behöver förstå lärande som något som
tolererar sin egen oförmåga till ”sann” och definitiv kunskap om något, och som står ut
med den återvändsgränd som det innebär att veta att man aldrig helt kan veta eller
förstå något.723 När vi på ett avdelningsmöte försöker få till ett dekonstruktivt samtal
medan vi tittar på observationer från praktiken, handlar det därför aldrig om att komma
fram till en enda tillfredsställande förståelse, utan ta den tolkning/läsning/förståelse
som oftast först dyker upp och ”kryssa över den”. Den här processen motsvaras av det
som Derrida kallar att skriva ”sous rature”. Jag har till svenska översatt det med att
tillfälligt utplåna den för givet tagna förståelsen, eller helt enkelt kryssa över den. Det
handlar inte om att ”kasta bort” ordet, men att tillfälligt ”lösgöra sig från” den
dominerande innebörden av begreppet i ett visst socialt och kulturellt sammanhang, för
att försöka tänka sig andra innebörder. Orden behövs, men vi behöver se att de kan ha
en mängd olika innebörder.724 Det som är viktigt här är alltså att vi bara kan utgå från
det språk och de praktiker vi redan omfattar/förkroppsligar/befinner oss i, och därifrån
försöka se nya innebörder och betydelser i begreppen, handlingarna och praktikerna.
Vi måste, som vi brukar säga i sammanhang av arbete med pedagogisk dokumentation,
börja i det vi står/befinner oss i. Det betyder att vi måste försöka synliggöra vad det är
vi står i. Här är givetvis en observation från praktiken eller någon annan form av
dokumentation ett ovärderligt verktyg.

Det är dock inte så enkelt att man sitter där med sina observationer och sin
dokumentation och plötsligt inser vad det är för innebörder man befinner sig i. Proce-
duren med överkryssandet kan hjälpa oss att identifiera våra innebörder genom att
försöka framkalla/visa på en skillnad. Att ta begrepp som ”trygghet” och kryssa över
ordet. Vad menar vi med trygghet? Vilka möjlighetsvillkor gäller för trygghet? Varma
kvinnofamnar? En barnsäker miljö? Ibland är det svårt att få syn på vad vi menar om
vi inte börjar i lappkastet, det vill säga i att formulera vad trygghet inte är. Vad Spivak
säger med utgångspunkt från sin läsning av Derrida, är att det är viktigt att få syn på
dikotomin, det närvarande och det frånvarande som alltid finns som ett spår. Frånvaron
bestämmer innebörden i det närvarande. Det finns ingen definition på vad som är
normalt, men genom att skilja ut det som är onormalt, vet alla vad som är normalt. Det
är med andra ord viktigt, och jag menar också helt nödvändigt, att göra lappkastet.
Detta innebär dock inte, om vi tittar på vårt exempel med trygghet, att begreppet helt
sonika byts ut till sin absoluta motsats – otrygghet. Så även om Derrida tydligt betonar
hur viktigt det är att se motsatsen i en process av upplösning mot nya möjligheter, så är

                                                  
723 Britzman i Lather, 1997, s.1.
724 Spivak, 1978, s.xiv; Se kapitel 2 om Derridas metafysikkritik och dekonstruktion.
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det otroligt viktigt att se att det inte finns några motsatser.725 Stannar man vid motsat-
sen kommer man bara att upptäcka att detta begrepp inte heller någonsin kan vara helt
närvarande, eftersom också det bär ett spår av en frånvaro/skillnad. Via överkryssandet
kan vi försöka identifiera vad det är som utesluts i den konstruktion av trygghet som vi
har inom svensk förskolediskurs allmänt eller på en specifik avdelning. Andra
diskurser kan fungera som ”motdiskurser”. I förhållande till Reggio Emilia diskursen
kan vi se att trygghet också kan förstås i termer av att bygga upp barnets självtillit och
tilltron till sig själv i ett självständigt utforskande och i ett problemlösande samarbete
och förhandlande med jämnåriga. Att kryssa över trygghet innebär alltså inte att trygg-
heten skall kastas bort. Det innebär dock att vi måste försöka tänka i en, som Spivak
kallar, motstridig logik; ”contradicting logic”.726

Men det dekonstruktiva samtalet handlar också om att intervenera, det vill säga
träda emellan och gripa in och förskjuta innebörderna i begreppen – ge dem flera
möjliga innebörder och möjligheter. ”Trygghet” kan exempelvis vara att föräldrar vet
att experter tillkallas när ett socialt eller utvecklingsmässigt problem föreligger med
barnet på förskolan. Men för andra föräldrar är detta ingen trygghet, utan kan tvärtom
upplevas som ett hot. Däremot kan vissa föräldrar istället mena att trygghet är att de
kan känna tillit till att den olikhet som pedagogerna ser i deras barns beteende och
tänkande kan användas kreativt i det kunskapsskapande arbetet på förskolan. Därför
handlar inte dekonstruktion om ett neutraliserande eller relativiserande av innebörder-
na, utan just om en förskjutning till nya möjliga innebörder. ”Différance” är den
skillnad som inte innebär själva motsatsen i lappkastet, utan den skillnad som uppstår i
överskridandet av dikotomins innebörder. Derrida säger att en sådan här process på så
vis är en dubbel/tveeggad gest; ett tveeggat sätt att skriva och en tveeggad
“vetenskap”, om man så vill. Att skriva, tänka, tala och praktisera ”under erasure”
innebär således ett till synes ändlöst arbete med att vrida och vända på begreppen och
praktikerna för att ständigt pröva nya betydelser.727

                                                  
725 Spivak (1976) skriver om Derridas tänkande och avslutar med ett citat av Nietzsche: ”If one is always bound
by one’s perspective, one can at least deliberately reverse perspectives as often as possible, in the process of
undoing opposed perspectives, showing that the two terms of an opposition are merely accomplishes of each
other (s.xxviii).
726 Spivak, 1978, s.xviii.
727 Hekman (1990) citerar Derrida för att beskriva hur dekonstruktionens resultat inte skall ses som en
neutralisering eller en relativisering utan som en förskjutning eller omflyttning av det invanda för att se något
nytt. ”Deconstruktion cannot limit itself to proceed immediately to a neutralization; it must, by means of a
double gesture, a double science, a double writing, practice an overturning of the classical oppositions and a
general displacement of the system. It is only on this condition that deconstruction will provide itself the means
with which to intervene in the field of oppositions that it criticizes, which is also a field of non-discursive forces”
(s.24).
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Exempel på hur man skulle kunna jobba med överkryssningar i
dekonstuktiva samtal

Innan jag går in och tittar på ett exempel skulle jag vilja skriva något om planeringen
av projektet kring orientering och den uppgift som inledde projektet. Uppgiften
omfattade alla de tjugoen barnen på avdelningen. Planeringen av intervjuerna med
barnen och tecknandet kring ”vägen hem” började på allvar under ett avdelningsmöte i
början av januari 1997.728 De vuxnas tankar kring orientering är tydligt inriktat på
vägar, spår, banor och kartor. Konkret talar vi om vägen till kompisar, vägen till
kiosken och vägen hem från förskolan. Mikaela pratar om att det som verkar intressera
barnen är ”kartor och orientering. Att följa spår”. Barnen har själva föreslagit att de
skall rita kartor över vem de vill byta plats med vid bordet där de äter lunch inne på
förskolan. Barnen sammanknippar alltid en karta med en skattkarta, säger Mikaela.
Solveig säger att barnen ”vill så gärna gå hem till varandra. För att hitta hem till mig
måste vi rita en karta.” Susanne föreslår att man skulle kunna jobba med vägen hem
och fråga efter saker som gör att barnen kan orientera sig. Hon tror att barn orienterar
sig på många fler sätt än med ögonen. Hon menar att hon är intresserad av vilka
kännetecken som är viktiga för barnens orientering utmed exempelvis en väg. Det här
är något som vi vänder och vrider på – hur man orienterar sig med sina sinnen. Solveig
pratar om hur många olika vägar det måste finnas hem till en kompis och hur
erfarenheten av det vidgar barnens perspektiv – ”vidgar se-ytan”. Hon fortsätter:
”Man ökar seendeförmågan hos barnen. Det är det barnen kan lära sig. Att lära sig
att se på olika sätt.” De här diskussionerna leder fram till att vi på ett personalmöte
veckan efter beslutar att börja projektet med att ställa frågan till barnet om hur man
hittar hem till barnet från förskolan, när man skall gå och hämta något viktigt som
barnet glömt. Följdfrågorna rör sedan vad det är man ser, hör, luktar och känner på sin
väg. Därefter kan barnen rita sin väg hem från förskolan.

Det intressanta i de här diskussionerna är att se hur samstämmiga vi är om vad
orienteringsprojektet skulle kunna handla om. Förutom alla konkreta förslag om att
gömma skatter för att rita kartor; rita kartor över vem man vill byta plats med; lägga
spår; leta kännetecken etc, talar vi om att kartritande är en form av kommunikation
mellan barnen. ”Kan du hitta hem till mig om jag ger dig min karta?”, innebär att
kartan måste kunna kommunicera viktig information mellan barnen. Redan här skulle
man kunna lägga in tid för ett dekonstruktivt samtal kring vad man just beslutat sig för
att göra. Inte i syfte att överge sina idéer, utan för att få syn på andra möjligheter och
vad det är man faktiskt inte vill fokusera i projektet kring orientering. Vi skulle kunna
ha frågat oss: Vad är det orientering skulle kunna vara som vi inte diskuterat ikväll?
Vad är det vi uteslutit från vår diskussion? Vad är det för föreställningar om
orientering som vi vuxna bär på? Vad är en karta för oss? Vad finns det för andra
                                                  
728 Dokumentation, 7/1-97.
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synsätt på orientering i samhället eller i vetenskapen eller i folktron? Vad finns det för
olika typer av kartor, och hur använder och kommunicerar människor med kartor i dag
och historiskt? Vill vi eller vill vi inte konfrontera barnen med kartan och kartritande?
Vad är det för slags kartor vi menar? Är det viktigt med ett uppifrån perspektiv i
kartan? Är det ett sådant perspektiv vi värderade högst? Är det sådana kartor vi vill att
barnen skall göra? Ska vi hjälpa dem att ”knäcka koden” för ett uppifrån perspektiv
eller inte? Hur viktig är kartan i förhållande till orientering? Vad är det vi inte vill göra
i det här projektet? Jag tror att de här frågorna är viktiga att ställa sig i början av ett
projekt, eftersom man alltid kämpar med frågor kring vad det är man skall gå vidare
med. På det här sättet är det också lättare att ligga ”steget före” barnen och att göra sig
en uppfattning om vad det är som är intressant för dem. Jag avser inte att man ”vill
ligga steget före” genom att läsa på kring ämnet och sedan mer eller mindre
förmedlingspedagogiskt iscensätta sina nya kunskaper i arbetet med barnen eller driva
dem mot förutbestämda kunskapsmål. Däremot tror jag att man genom att spåna kring
ämnet, och läsa på kring ämnet, kan fatta ett preliminärt beslut om vad som intresserar
både barn- och pedagoggruppen att arbeta med. Sedan är det lättare att förstå varför
man valt att göra just detta, vad det är för föreställningar som vi vuxna informeras av,
och vad man därmed omedvetet uteslutit eller aktivt valt att utesluta. Dessutom är man
bättre förberedd för de idéer, strategier och teorier som barnen kommer att ge uttryck
för under projektets gång. En annan viktig fråga är hur mycket man ska planera. Ofta
är vi rädda för att planeringen ska bli så noggrann att den tar över, och att vi därför inte
är öppna för det som händer under vägen hos barnen. Om man med planering av ett
projekt menar att man bestämmer exakt vad det är som skall göras i steg ett till tre, så
är det inte den typen av planering jag tänker på i förhållande till ett projektarbete.
Risken med att planera för lite, ibland med en tro om att det är möjligt att förutsätt-
ningslöst ”följa barnen”, är att man som vuxen omedvetet ändå fattar sina beslut med
utgångspunkt från sina egna ofta omedvetna föreställningar. Tvärtemot sina ädla
intentioner driver pedagogen ofta ändå sitt eget projekt, utan särskilt mycket intresse
från barnen, eller utan att se vad som faktiskt tycks intressera dem. Ytterligare en fråga
är i vilken utsträckning man låtit barnen själva vara med och tänka kring ämnet och
planeringen av projektet. Hur delaktiga är barnen i att tänka kring det som skall
utforskas? Har man förberett barnen i en samling, där de kunnat skapa sig förvänt-
ningar och tänka kring sin väg mellan förskolan och hemmet? (Möjliga sätt att förstå
hur planeringen i ”orienteringsprojektet” fungerade kommenteras nedan.)

Den sekvens jag har valt att utgå från kommer från ett arbetspass där Susanne ber
Jonatan och Johannes berätta om sin väg hem från förskolan, varpå de tillfrågas om de
kan rita denna väg.729

                                                  
729 Dokumentation 13/2-97.
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Susanne: ...Jag är nämligen mycket nyfiken på att veta... Om det är så här att du (Johannes)
har glömt en viktig leksak eller en nalle eller någonting som du skulle ha på dagis
och vi har fått låna nyckel av mamma och pappa så vi kunde hämta den hemma hos
dig. Skulle du kunna berätta för mig hur vi skall gå för att gå hem till dig då?

Johannes: Du vet ju redan det!
Susanne:  Har jag varit hemma hos dig?
Johannes:Ja. Mikaela och du.
Susanne: Ja, vi gick till dig en dag i somras ja. Hur gick vi då. Kommer du ihåg det? Jag

kommer inte riktigt ihåg.
Johannes:Det gör inte jag heller.
Susanne:  Ska vi hjälpas åt att komma ihåg?
Johannes:Fast jag vet hur man kan komma hem till mig.
Susanne: Hur kan man komma då?
Johannes:Raka vägen hem till mig!
Susanne:  Kan man gå olika vägar?
Johannes: Ja.
Susanne:  En som är raka vägen? Hur går man då, då? Går man förbi nåt som du vet?
Jonatan:  Går man bara rakt fram då? (Fniss.)
Johannes  Man går rakt fram. Sen kommer man till det gula huset. Där bor jag.
Susanne:  Mm. Tittar du på någonting på vägen hem till dig?
Johannes: Va sa du?
Susanne: Finns det någonting som du tittar på, på vägen hem till dig? Finns det någonting

som Jonatan brukar titta på, på vägen hem till sig?
Jonatan: Ja. Men jag kommer inte ihåg det./…/
Susanne: Men när man går hem till dig Johannes så går man raka vägen hem säger du...
Johannes:Mm.
Susanne: Tittar du på någonting på vägen? Är det några speciella hus som du tittar på eller

någon väg eller någonting?
Johannes: Nä. Men jag tittar bara på hus.
Susanne:  Du tittar på hus.
Johannes:Och på vägarna.
Susanne:  Vad finns det för hus på vägen då?
Johannes: Jag vet inte vad/
Susanne:  Finns det många hus på vägen innan man kommer till ditt hus?
Johannes:Jaha. (tystnar)
Susanne: Hur är det med Jonatan då? Om du hade glömt någonting hemma, och så hade

mamma sagt att ni kan gå hem och hämta det hos oss. Skulle du kunna berätta hur
man skulle gå hem till dig då?

Jonatan: Jag har redan glömt nåt!
Susanne: Har du glömt nåt! Vad då för någonting?
Johannes:Jag har glömt nåt som jag skulle ta med...
Jonatan:  Några svärd.
Susanne: Några svärd.
Johannes:Jag har glömt nåt som jag skulle ta med.
Susanne:  Mm.
Johannes:Riddaren.
Susanne:  Nu har vi ju ingen nyckel så vi kommer ju inte in i ditt hus. Men om vi hade haft en

nyckel; om mamma hade sagt att nu lägger jag nyckeln här så vi kan gå hem och



235

hämta, så kan du gå hem med Sussie idag och hämta svärden. Skulle du kunna
berätta för mig hur vi skulle gå då?

Jonatan: Då kan vi klättra in genom fönstret
Susanne: Tror du? Har ni fönstren öppna?
Jonatan: Nej, om vi kliver in och låser upp dörren, och går ut igen och klättar in genom

fönstret.
Susanne: Nu förstår jag inte.
Jonatan: Klättra ut genom fönstret.
Susanne: Ska man gå in genom dörren och klättra ut genom fönstret?
Jonatan:  Nehej... (Skrattar. Johannes skrattar också och kommenterar ohörbart.)
Susanne: Men hör ni. Om vi skulle göra så här om ni får ta papper här istället skulle ni

kunna rita den vägen som går hem till erat hus från dagis?730

Om vi tittar på den här sekvensen med Susanne, Jonatan och Johannes, kan vi fråga
oss: Vad är det som händer här? Susanne ställer den överenskomna frågan först till
Johannes och sedan till Jonatan. Om vi stannar vid Johannes först och frågar oss nu
vad det är som inte händer, skulle vi kunna laborera med följande: Susanne frågar
exempelvis inte om de andra vägarna man också kan gå, förutom den som går ”raka
vägen”. Hon frågar inte vidare kring vad det är han ser av vägen, efter att han sagt att
han tittar på hus och på vägarna. När det gäller Jonatan är han snabbt inne på fantasier
om vad det är han skulle kunna ha glömt. Han är mer fascinerad av det faktum att
Susanne och han inte skulle ha en nyckel till huset, utan skulle bli tvungna att krypa in
genom fönstret. Susannes fåtal frågor anknyter till dessa fantasier. Däremot plockar
hon inte in Johannes i diskussionen när han två gånger försöker delta genom att säga
att han också vet vad det är han har glömt; ”riddaren”. När det gäller Jonatan frågar
hon alltså inte om hans väg överhuvudtaget. Hon frågar nu istället om de skulle kunna
”rita den vägen som går hem till erat hus från dagis”. Med utgångspunkt från att se
vad som inte hänt och sagts kan pedagogerna göra sig uppmärksamma på hur en sådan
här konversation skulle kunna bli mer intressant för barnen, utan att för den skull ”ge
upp” det gemensamt överenskomna fokuset; vägen mellan förskolan och hemma.
Uppenbarligen är både Johannes och Jonatan mycket intresserade av vad det är de
skulle kunna ha glömt, och Jonatan särskilt intresserad av hur man kommer in i huset
utan nyckel. Men bara för att de visar intresse för dessa andra saker, innebär inte att de
inte är intresserade av vägen och det gemensamma projekt som man kommit överens
med barnen om. Frågan är hur man på olika sätt kan använda de här andra aspekterna
av frågeställningen för att få dem att fördjupa sig i det innehåll man valt.

Arbetet med att förstå det här arbetspasset börjar som vanligt direkt efter
arbetspassets slut. Susanne är lite bekymrad över att vägen för de yngsta barnen bara
är ”den raka vägen” som Johannes pratar om. Det här uttrycket tycks fastna i oss alla
och blir kanske avgörande för varför vi väljer bort att jobba vidare med vägen med de
yngre barnen. Vid upprepade tillfällen i olika diskussioner kommer framför allt
                                                  
730 Ibid., s.2-4.



236

Susanne och Mika ofta att påpeka hur ointressant vägen är för de här yngre barnen.
Även om nu förskollärarna delvis, för de yngsta barnen, lämnar ursprungsidén om att
arbeta med vägen och kännetecken utmed vägen, så hade vi kanske behövt ”kryssa
över” våra utgångspunkter för detta. Istället för att bara konstatera att de små barnen
inte är intresserade av vägen, skulle vi behövt fråga oss vad det var för föreställningar
vi hade om vad barnen gjorde som föranledde detta konstaterande? Vi hade kunnat
titta på bandutskriften och på teckningarna igen, med utgångspunkten att förstå på
vilket sätt de här yngsta barnen intresserade sig för vägen, eftersom de uppenbarligen
inte löste uppgiften som de äldre barnen. De äldre ritade nogsamt ut de träd, staket och
bilar de ser på vägen hem från förskolan. Kanske är inte de yngre barnens relation till
vägen den vi förväntat oss? Om man tittar på Jonatans teckning ser man att han bygger
upp och berättar en historia med sin penna. Historien liksom flödar ut ur pennan
medan han berättar om en pojke som åker skateboard. Susanne kommenterar detta och
säger: ”Och så åker han med sin penna hela tiden. Och så åker han upp här och så
blir det en komet och det är så mycket. Det är verkligen någonting som lever, medan
han ritar”.731 Jag tror att Susanne syftar på att det är hans historia som lever, men
kanske kan man också se det som att han ger vägen liv? Vägen är inte en sträcka med
asfalt och kännetecken, utan vägen är en berättelse! Om vägen också kan förstås som
en berättelse, är då vägen ointressant för Jonatan?

Om vi ser till Johannes så visar han ett par gånger att vägen är intressant för honom,
men inte med utgångspunkt från det som Susanne frågar efter. Dels är han uppenbart
missnöjd med att klämma in förskolan och hemma på ett och samma papper, och
menar att den här vägen kräver flera papper för att kunna ritas.732 Johannes berättar
också för Susanne om skogen som finns på hans väg, och när hon uppmanar honom att
rita den säger han att han i så fall behöver ännu mer papper för att skogen skall få
plats. Johannes tejpar fast fyra papper efter varandra för att kunna visa hur hans raka
väg ser ut. Är hans ”oförmåga” att gestalta vägen på endast ett papper en grund för ett
ställningstagande om att vägen för honom är ointressant eller att uppgiften med vägen
är för svår? En annan relation som Johannes har till vägen är att han tidigt nämner att
det under vägen går rör som man inte ser men som finns där.

Susanne: Berätta en gång till om det här. Gick man över en annan väg?
Johannes:Ja... (tveksamt)
Jonatan:  Jaha. Går det en väg under vägen? Tihi!
Johannes: Neej! Där är rören.
Susanne:  Jaha. Vad är det för rör?
Johannes: Rören under marken!
Susanne:   Jaha.
Johannes: Dom rören hörru.

                                                  
731 Dokumentation, 13/2-97, s.15.
732 Ibid., s.7.
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Susanne:  Ser man dom när man går?
Johannes: Nehej.
Susanne:  Det ligger jord över?
Johannes: Ja.
Susanne:  Jag tänkte att det var så att dom höll på att lägga ner rören i marken, men det gör

dom inte?
Johannes: Nej, för det är sten. (tystnad)733

Att vägen bara är ”raka vägen” och är ointressant för de här yngre barnen, tror jag att
man kan problematisera på flera sätt. Kanske är det så att de här barnen, som är mindre
tränade i det grafiska uttrycket, har svårt att hitta fram till ett sätt att ”gestalta” det de
vill uttrycka på ett tvådimensionellt papper? Vägen blir rak på raka papper efter
varandra, vartefter Johannes i ritprocessen helt enkelt upptäcker att han behöver mer
papper för sitt sidoperspektiv av sin väg. I ett annat material hade kanske vägen kunnat
uttryckas på ett helt annat sätt? Men å andra sidan, varför menar vi överhuvudtaget att
en rak väg är mindre intressant än en mer ”verklighetstrogen”? Det viktiga är att se att
det i observationerna kanske finns tecken som visar att det inte är uteslutet att de yngre
barnen har ett intresse för vägen, även om de inte som de äldre barnen tillmötesgår de
vuxnas föreställningar om hur ett sådant intresse kommer till uttryck, det vill säga
genom kännetecken och realistiska berättelser om vad som syns och hörs snarare än
fantasiberättelser. Slutligen kan vi konstatera att det som har hänt skulle kunna förstås
som att Susanne har gjort det hon skulle; frågat barnen om vägen, ställt frågor om vad
de sett eller hört, och när de inte nappat på det på det sätt hon förväntat sig släpper hon
dialogen med barnen och ber dem rita istället. Inte heller i teckningarna får Susanne
svar på sina frågor om kännetecken utmed vägen. Förståelsen av arbetspasset blev
därför att pojkarna inte var intresserade av vägen, även om de var både kreativa och
fantasifulla i sitt arbete.

På planeringsmötet i februari 1997 går diskussionen därmed mot att de yngre
barnen skall jobba med hemmet och närmiljön istället för att jobba vidare med vägen.
En avgörande orsak till detta beslut var att flera av de yngre barnen inte ”gjorde som
pedagogen sa”. De ritade inte vägen från förskolan och hem, utan började hemma och
ritade vägen till förskolan istället. Detta föranledde att några av oss tänkte att de yngre
barnen behöver hålla på med det som är dem närmast, exempelvis det egna hemmet.
Vi trodde också att de yngre barnen vet mindre om sin väg, för de är mer av ett
”bihang” till sina föräldrar på väg till och från förskolan än sina äldre kompisar.734

Men kanske skulle just detta vara en anledning att låta dem utforska denna väg? Att
det är ”för svårt” för de yngre barnen, var ett uttryck som uppträdde ibland. Men vad
var det som var ”för svårt”? Vad jag vill poängtera här är att valet som gjordes för att
gå vidare i projektet var ganska oreflekterat.

                                                  
733 Ibid., s.5.
734 Dokumentation, 14/2-97, s.4.



238

Man kan även kryssa över hela ”orienteringsprojektet” och fråga sig i vilken utsträck-
ning vi i detta projekt ”följde barnen” och deras läroprocesser. På avdelningsmötet i
början på terminen innan projektet startar säger Mikaela: ”För det har dom hållit på
med hela hösten. Det här förslaget om att byta plats och göra kartor och följa spår.
Det finns med hos dom. Dom har diskuterat spår ute i skogen. Skattkartor. Det är det
man har kartor till säger dom. Att leta efter skatter. De har haft mycket sådant för
sig.”735 Barnens idé om att krita karta över vem man ville byta plats med vid
lunchbordet genomfördes i april. Flera lekar genomfördes där barnen skulle gömma
skatter och rita kartor till. Barnen lade också ett spår mellan sin egen förskola och
grannförskolan. Å den ena sidan kan man säga att pedagogerna tagit fasta på alla de
intressen som avlästs i förhållande till barnen. Å den andra sidan kan man säga att i
princip alla förslag från oss vuxna som formuleras under avdelningsmötet i början av
januari den terminen genomfördes under vårterminen, på så sätt att en uppgift avlöstes
av en annan. Hade vi då ”följt barnens läroprocesser?” Att på detta sätt plocka upp
barnens idéer framstår ibland för mig som innebörden i ”att följa barns läroprocesser”.
Men var är fördjupningen där man med utgångspunkt från observationer av barns
lärande utmanar barnen vidare? Sådana fördjupningar ger en annan innebörd till ”att
följa barns läroprocesser” samt till arbetet med pedagogisk dokumentation. Den
inledningsvisa uppgiften om att rita vägen mellan förskolan och hemmet följdes inte
upp och fördjupades inte. Våra antaganden om barnens förhållande till vägen prövades
inte ytterligare. För att återknyta till frågan om planering och att ”ligga steget före”
kan man kommentera orienteringsprojektet som att det var ett projekt som det talades
ovanligt mycket kring innan det började. Men det föranledde inte någon tydlig
planering, annat än inför den första uppgiften med att rita vägen från förskolan och

                                                  
735 Dokumentation, 7/1-97, s.7.

Mikaela: Jag tror också att det var en besvikelse över att det inte blev så kul. Vi hade för stora
förväntningar på att dom skulle höra och se, och så hittade vi inte det i bilderna. /…/ Jag tycker
att Susanne är den som mest har klarat av att följa upp [det barnen gjort] och ta upp trådar. Du
har jobbat så intensivt med en mindre grupp, och det när nog väldigt bra… att ge tillbaka det
som dom sagt eller gjort direkt. /…/

Susanne: Vi var väldigt nyfikna på vad som skulle hända. Jag tycker, ”att följa barnen”, visst är
det jätte viktigt, men vid vissa tillfällen är det så att vi är nyfikna på vissa saker som vi vill ta
reda på och då blir det kanske inte så att vi följer barnen på samma sätt. /…/

Mikaela: Sussi, du har lärt oss jätte mycket [med dina fördjupningar i projektet], men som ett
sammanhållet projekt vet jag inte om jag kan säga… Fast jag tycker det är lite i stil med vad vi
gjort innan också. Till slut stressar man på saker. Det kommer aldrig längre än till en under-
sökning [av vad barn redan kan för de vuxnas skull]. /…/  Det säger dom i Reggio också. De
säger att man kan följa barnet, men man kan också göra projektet utifrån att man själv vill lära
sig någonting [om barnen]. Och det är lika viktigt för barnens skull att jag kan lära mig något.
/…/ Man behöver inte alltid följa barnen, men man får inte heller hamna i att man tre, fyra
terminer håller på med undersökningar för sin egen skull, även om det kommer barnen till godo.

(Konfontation 27/3-98)
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hem. Allt annat planerades dagen innan eller straxt före arbetspasset. Via de förbere-
dande samtalen och ett förberedande föräldramöte där projektidén presenterades med
utgångspunkt från dokumentation av barnens intresse för skattkartor och spår, kan man
säga att pedagogerna ”låg steget före”. Men frågan är om alla förberedande
diskussioner öppnade upp för barnens idéer och uttryckssätt, eller om de innebar att de
vuxna redan låst sig i en förförståelse som innebar att man blev ”besviken” när man
inte såg det man förväntade sig? Eller drevs vi av en stress att genomföra så många av
de föreslagna aktiviteterna som möjligt? Eller trodde vi inte att barnen var tillräckligt
intresserade?

Med dessa exempel vill jag konstatera hur otroligt viktigt ett pågående dekon-
struktivt samtal är för att undvika att en förberedelse kan bli oerhört styrande för det
som sedan sker i projektet – även under förespeglingen och förhoppningen om att
kunna ”följa barnen”. Det dekonstruktiva samtalet kan framför allt ge kunskaper som
hjälper oss att mer reflekterat välja väg i arbetet med barnen. Man kan även föra
dekonstruktiva samtal med utgångspunkt från den dokumentation man har från tidigare
projekt. Därmed fungerar även det dekonstruktiva samtalet mycket väl på ett
utvärderande och fortbildande sätt. Det man lär sig har man med sig in i kommande
arbeten.736

Konfrontationen: Pedagogisk dokumentation som en praktik av ’motstånd’

Inför konfrontationen i april 1998 hade förskollärarna läst en variant av den
ovanståendetexten. Jag hade också givit dem i uppgift att försöka göra en
överkryssning av något ofta använt uttryck eller begrepp innan vi sågs. Susanne
sammanfattar väl vad de alla mer eller mindre gav uttryck för inför konfrontationen:
”Man stryker över något och följer din debatt [den dekonstruktiva text jag lämnat som
exempel] direkt efteråt kring hur man skulle kunna tänka. Då är det så självklart. Men
vad händer om jag kryssar över något? Jo, jag får hjärtstillestånd! Hjärnsläpp!”737

Trots dessa känslor innebar konfrontationen livliga diskussioner av min läsning.
Förskollärarna levererade flertalet andra läsningar som tillägg till mina läsningar. Så
länge vi förhöll oss till exempel från praktiken var det inte så svårt att tänka i

                                                  
736 En av förskollärarna, Susanne, jobbade småningom vidare med några av de yngre barnen som hade varit med
i orienteringsprojektet och gick kvar på förskolan. Hon har också arbetat dekonstruktivt i förhållande till de
tolkningar/läsningar vi gjorde av de kartbilder barnen producerade under projektet. I en B-uppsats beskriver hon
hur hon med hjälp av en mängd olika teorier kunde kryssa över de förståelser vi tidigare hade laborerat med,
exempelvis vad som var ett ovanifrån perspektiv eller inte. Hon konstaterar att genom att man som pedagog får
multipla förståelser av barnens bilder kan man göra klokare val för hur barngruppen kan gå vidare och hur varje
barn kan utmanas att fördjupa sin strategi eller helt enkelt byta strategi i nästa vända, för att få tillgång till flera
sätt att uttrycka sig och förstå. Susanne skriver också att den kunskap man får i ett dekonstruktivt arbete, även
om det sker månader och år efter själva arbetet med barnen, kan användas i fortbildande syfte och som en
erfarenhet som man bär med sig in i arbetet med de ”nya” barnen (Hjelm, 2000).
737 Konfrontation, 27/3-98, s.10.
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dekonstruktiva banor, men de teoretiska begreppen och filosofin i läsningen ovan
kring det dekonstruktiva samtalet upplevdes av förskollärarna som en svår och ganska
otillgänglig text, som vi därför ägnade mycket tid åt att resonera kring. Till stor del
handlade dock vår konfrontation den gången, samt under två hela dagar under
försommaren, inte om att diskutera min läsning, utan alltså istället om att tillsammans
praktisera dekonstruktiva samtal. Utgångspunkten togs främst i en rad begrepp och
uttryck. Dessa begrepp och uttryck hade jag valt eftersom de är mycket frekventa i min
dokumentation från Skorpan. Med utgångspunkt från dokumentationen identifierade vi
sekvenser där vi samtalat kring och/eller använt begreppet i fråga, för att försöka förstå
vilken innebörd vi då gav begreppet. Med hjälp av en mängd olika litteratur försökte vi
identifiera flera olika sätt att förstå och ge innebörd till begreppen. De begrepp och
uttryck vi kom att arbeta med var följande: ”Det rika barnet”; ”självständiga barn”;
kommunikation och dialog; olikhet; fantasi; lek; ”hur man tar nästa steg”/”hur går man
vidare”; kamratskap/vänskap; samarbete; materialkännedom. Syftet var att dels
identifiera vars och ens egen förståelse samt olikheterna mellan våra förståelser sins-
emellan. Men vi ville också göra förskjutningar av den egna eller gemensamma
förståelsen. Under detta arbete blev det mycket tydligt för oss att ett begrepp och
uttryck kunde ha en mängd olika betydelser och innebörder både för en själv men
också för andra. Jeanette Rhedding Jones skriver att det ”poststrukturella
subjektet/läsaren” är kapabel till skiftande, motstridiga och multipla läsningar av
exempelvis ett begrepp, men även en bit dokumenterad praktik. Hon skriver:

Deconstructive readings /.../ They are about the same reader/person making
different readings according to which discursive field informs the reading. /…/
Apoststructural subject/reader is capable of producing changing, conflicting and
simultaneous meanings at once. This is because, in poststructural theories, reading
subjects themselves are fragmented.738

En intressant aspekt som kom upp under konfrontationen var huruvida det jag kallade
lappkast alltid är ett lappkast till något som skall upplevas som mer positivt, exempel-
vis att från det att vi ser barnet som ”fattigt” ser vi det idag som ”rikt”. När vi därför
började jobba dekonstruktivt med våra föreställningar om vad en dialog och/eller
kommunikation ”är”, så fanns en förväntan hos åtminstone en av förskollärarna att
lappkastet skulle vara till något bättre än den föreställning hon nu hade om begreppet.
Å den andra sidan hamnade vi också lätt i att det man gjorde förut var sämre och
dikotomins motsats. Det var med andra ord svårt att tänka i termer av vad något inte
är, utan att hamna i ett progressivt frihetstänkande, där det nuvarande är den nya nor-
men eller ett ”bättre nytt”. Vad jag vill säga med detta är att det finns en risk att man
stannar i ett normativt dikotomiserande och ett modernistiskt emancipationstänkande.

                                                  
738 Rhedding-Jones, 1996, s.28.
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Ett dekonstruktivt samtal kring begreppen dialog och kommunikation

Jag kommer här att försöka sammanfatta vårt allra första dekonstruktiva samtal om
begreppen ”dialog” och ”kommunikation”. Jag har valt att referera detta exempel här,
inte för att det var det ”bästa” dekonstruktiva samtal vi haft, utan för att vi i vårt fort-
satta samarbete ibland refererade tillbaka till detta samtal, eftersom det fick betydelse
för hur vi tänkte vidare kring dessa begrepp i våra respektive praktiker.

”Kommunikation” och ”dialog” är begrepp som används ofta på Skorpan. Jag såg i
min dokumentation att begreppen ofta användes på ett sätt som gör att det är svårt att
urskilja någon tydlig skillnad i innebörder mellan det ena och det andra begreppet. I
det dekonstruktiva samtalet diskuterar förskollärarna skillnaden mellan begreppen.
Susanne gör inledningsvis en enkel uppdelning mellan dialog som ett verbalt utbyte
och kommunikation som ett vidare begrepp som inkluderar kroppsspråket, utbyte av
leksaker etc.739 Mikaela relaterar här till deras utbildning som förskollärare, där bild,
drama och musik var så kallade kommunikationsämnen. Solveig prövar att tänka i
termer av ”en tyst dialog” när man kommunicerar med blickar eller gester. Då är det
”både och” – både kommunikation och dialog, menar hon. Mikaela kopplar till
Solveigs ”tysta dialog” genom att ge ett exempel på varför Vanja och Maja i ett
exempel där de pratar mycket lite men som ändå kan förstås som att de är i dialog med
varandra, när det bygger en modell av förskolan på golvet i ateljén.740 Det är en dialog,
säger Mikaela, eftersom det som händer mellan dem bygger på ömsesidighet och
”lyssnande” via ögon och kropp till vad den andre gör. Hon menar att dialog faktiskt är
ett politiskt begrepp till skillnad från kommunikation. Medan kommunikation kan
handla om att kommunicera på en mängd olika sätt, innebär en dialog en ömsesidighet
och respekt med politiska förtoner. Hon säger: ”Nej, det [dialog] är ett politiskt
begrepp. För jag tänker på Martin Buber och Paolo Freire. Man är ju färgad av det
man har läst. Och dialog. Då tänker jag på en jämlik dialog. Man behöver inte vara
just två, även om vi ofta tycker att en dialog är mellan två. Men det är ett slags
ömsesidighet. Man lyssnar, man respekterar, man tar in, man värderar den andre
positivt och jämlikt. Det bygger mycket på lyssnande, givande och tagande. Men
kommunikation, det är ett mycket modernt och vitt begrepp, tycker jag, som kan
handla om alla möjliga sätt att kommunicera.”741 Förskollärarna är överens om att en
dialog inte kan uppnås i vilken situation av kommunikation som helst. Ett lappkast för
dialog (vad dialog inte är) skulle för dem vara att de ett år tidigare hade kunnat säga,
att det handlade om en dialog när en vuxen i en samling ber ett barn berätta för de
andra barnen vad hon/han gjort. Under sådana förutsättningar, när den vuxne står där
och manar barnet att presentera och/eller redogöra, blir det ingen ”riktig” dialog. På

                                                  
739 Konfrontation, 27/3-98.
740 Dokumentation, 16/4-97.
741 Konfrontation, 27/3-98.
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min fråga om det inte då kan uppstå en dialog mellan den vuxne och barnet som be-
rättar, menar Solveig att det inte handlar om det, utan mer om en kommunikation av
information från ett barn till resten av barngruppen. Mikaela tar upp det tidigare
refererade exemplet när hon håller upp Vanjas och Viktors teckningar och ber barnen
jämföra dem.742 Det innebar ingen dialog. När barnen sedan tog sina olika teckningar
och började resonera med varandra om hur man kunde förstå dem, utan krav från den
vuxne, då fanns det däremot utrymme för dialog mellan barnen. Förskollärarna menar
att de i dag därför försöker tänka på ett annat sätt kring att hitta situationer som
befrämjar dialogen mellan barnen på barnens egna villkor.743

Dialogens ideal är att man skall respektera varandra och lyssna på varandra, men för
den skull behöver man inte vara överens, menar Mikaela. Man måste kunna stå för sin
åsikt utan att kränka den andre. Att förstå varandra och vara överens är inte samma
sak. Det väsentligaste är att man förstår varandra.744 Susanne betonar dock att kritiken
barnen emellan är viktig just för att barnen ska kunna förstå varandra och/eller varand-
ras arbeten – för att de via sina arbeten skall kunna kommunicera något till varandra.
”För kritiken föder ju att man förfinar sin kommunikation – om det handlar om kritik
med positivt eller konstruktivt syft. Det handlar inte om att hacka ner på någon.” Hon
sammanfattar genom att referera till ett exempel där barnen läser varandras kartor och
kritiserar hur de gått till väga: ”Här blir dialogen viktig för att förstå
kommunikationen i bilden”.745 Med Susannes tillägg kan man förstå kommunikationen
som något som inte behöver inbegripa ett direkt utbyte mellan människor, utan kan
vara en kommunikation mellan en bild och ett barn. Hon menar också att dialogen
inbegriper människor som resonerar med varandra utan att kränka varandra.

Genom att kontrastera en god och engagerande pjäs mot en slätstrukten och
förutsägbar musical, resonerar förskollärarna kring att man i relation till en god pjäs
går i dialog med pjäsen och skådespelarna. Man konfronteras och går in i ett tänkande.
En musical konfronterar inte, utan innebär att man slappnar av och slipper tänka, efter-
som det finns en överenskommen sensmoral. Man går inte i dialog utan är med om en
slags envägskommunikation.746 En envägskommunikation är det också när man bara
vill förmedla ett budskap till någon utan att vara beredd på att ta emot den andres röst,
menar Mikaela. Hon menar att det är det som är lappkastet för henne både i
förhållande till det som hon förstår som dialog och kommunikation mellan människor.
Man kan exempelvis inte bortse från att nazismens propaganda också var/är en form
av kommunikation. Hon säger: ”Kommunikation. Jag tänker på propaganda, politik
och sådana där saker. Man väljer medvetet det man vill kommunicera till mottagaren.

                                                  
742 Se den andra läsningen i detta kapitel.
743 Konfrontationen, 27/3-98.
744 Ibid.
745 Ibid.
746 Ibid.
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Man kan ju bara titta på nazisterna.” Därefter gör hon en koppling mellan nazism och
dekonstruktionens betoning av alla synsätts lika värde. Hon understryker riskerna med
ett dekonstruktivt arbete som inte strävar efter ”både och” och förskjutningar av den
enskildes och/eller gruppens föreställningar, utan istället riskerar att hamna i ren relati-
vism eller normativitet. Hon säger: ”Om du tänker på sådana begrepp som förintelsen.
Det är ju precis det som historiker gör nu. Dom stryker ju nästan över allt det här
[kryssa över], och det tycker jag är intressant.” Detta föranleder Solveig att förvånat
och uppriktigt ställa frågan: ”Är det ett lappkast?”Mikaela svarar: ”Ja, för oss är det
ju det. Men för dom är det ju bara en annan synvinkel och förskjutning av historien.
Det är skrämmande alltså! /…/ Vad jag vill säga är att kommunikation och dialog –
det går inte att tänka i de begreppen om man inte är väldigt tydlig med vad de står i
relation till. Det är jätte viktigt att tänka: I vilket syfte? /…/ På något sätt innebär det
ett ställningstagande åt det ena eller andra hållet. Hela tiden.”

Vad Mikaela visar är hur både det dekonstruktiva samtalet och kommunikation
allmänt och dialog överhuvudtaget är politiska och alltid riskerar att hamna i ett
övergrepp på någon annan eller till och med på historien, och att vi därför måste tänka
relationellt och etiskt. Mikaelas kommentarer fungerade för mig som forskare som en
mycket viktig väckarklocka i relation till det ’motståndets’ etik jag försökt skissera.
Nödvändigheten av en etisk förståelse framstår som oundgänglig i förhållande till ett
dekonstruktivt arbete. Samtidigt visar också det dekonstruktiva arbetet att vissa former
av etisk förståelse i ett visst socialt och historiskt sammanhang nödvändigtvis inte
måste förstås som något som befrämjar ”det goda” för alla inblandade. Även ett gott
uppsåt i namn av en etik kan fungera som ett övergrepp i en viss situation och över
vissa människor. Korståg och religionskrig är väl de allra mest lättillgängliga
exemplen på detta. Som en parallell skriver Spivak att dekonstruktionen innebär en
etisk praktik av förhandlande med invanda synsätt och innebörder och därmed
möjliggör förändring. Men den innebär också ett erkännande av dekonstruktörens
”medbrottslighet” /delaktighet (”complicity”), eftersom den dekonstruktiva hand-
lingens tillägg inte sällan kan vara politiskt ”farligt”.747 Det är dock väsentligt att förstå
att dekonstruktionen, till skillnad från nazismen, teoretiskt sett omöjligen kan bli
normerande. Dekonstruktionen utgör iställeten djupt etisk praktik av
problematiserande av det vi förstår som sant och oomtvistligt värdefullt. För vems
”sanna” värden skall gälla? Även demokratins majoritetsbeslut måste problematiseras
mot bakgrund av att många sådana beslut inneburit oerhörda kränkningar av vissa
folkgruppers värden och rättigheter. Varje ”sanning” utesluter per definition något som
osant eller lögn. Demokrati och jämlikhet är förmodligen den största utmaningen vi
människor är ställda inför – att i ett oupphörligt förhandlande synliggöra alla
människors olikheter och besluta om allas våra rättigheter.

                                                  
747 Spivak, 1993, s.121.
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Det intressanta med att Mikaela tar upp att begreppet dialog för henne är ett
politiskt begrepp, är att det föranleder en mycket lång diskussion om huruvida
pedagogik och lärande överhuvudtaget har med politik att göra. För Solveig och
Susanne är politik något som har med en partipolitisk och statlig organisation att göra,
och är något som de är fullkomligt ointresserade av. Medan Mikaela betonar den
politiska aspekten i Reggio Emilias pedagogiska praktik, uppfattar Solveig och
Susanne överhuvudtaget inte detta. Den finns bara där som en historiskt bakgrund,
men har inget med pedagogiken att göra, menar Solveig. För Mikaela är deras
inställning lika mycket en chock, som hennes inställning är för dem. Hon utbrister:
”Vilket lappkast!”, som en kommentar på att Susanne inte uppfattar Reggio Emilia
som en politisk pedagogik. Medan Solveig vill veta ”Vad är det som är politiskt?”
Hon undrar också varför de under sina många år tillsammans aldrig förut har hamnat i
en sådan här diskussion. Att den här olikheten mellan förskollärarnas förståelser av
begreppen synliggörs under detta dekonstruktiva samtal, innebär, åtminstone för
Susanne, att hon kommer att göra förskjutningar i sin förståelse av hur pedagogisk
praktik kan förstås. Ett år senare säger hon: ”Det är bara sedan ett par år tillbaka som
jag har kunnat förstå pedagogik som politisk”.748 Hon beskriver hur de centrala
begreppen hon använder i sin praktik hela tiden förändrar sin innebörd för henne i en
till synes oändlig process. I arbetet med dekonstruktiva samtal, där perspektiv bryts
mot perspektiv, subjektivitetsposition mot subjektivitetsposition – i skillnaderna –
öppnas möjligheten för rekonstruktioner, det vill säga möjligheten att se något med en
förändrad blick. Här ligger, som jag ser det, en stor potential för förändringsarbete.

Förändringsarbetet i en praktik där pedagogisk dokumentation används som
underlag och som förstås som en praktik av ’motstånd’, fungerar, som jag ser det, både
på ett individuellt och kollektivt ’agentiskt’ plan. ’Agentskapet’ består inte i att
individen eller kollektivet ger sig själva auktorisation att hävda en kunskap med rätt att
utövas, utan handlar istället om individer/kollektiv som via synliggörandet av
existerande diskurser jobbar med att bryta dominerande mönster, praktiker och sätt att
tänka. Utan att upprepa vad som redan skrivits om en förskjuten förståelse av
agentskap i kapitel fyra, vill jag åter referera till Bronwyn Davies. Hon menar att
’agentskapet’ kan förstås på följande sätt med utgångspunkt från poststrukturalistisk
teoribildning: Först måste personen eller kollektivet ha tillgång till en position från
vilken hon/de har rätt att tala och bli hörda. Hon/de måste förstå sig själva som
samtidigt inskrivna i en gemensam kultur som ”författare” av sina egna multipla
förståelser. Slutligen behöver hon/de se sig som inbegripna i en oavbruten process av
tillblivelse, där man aktivt jobbar med att ge saker och ting ny mening/innebörd och att
överskrida förkroppsligade praktiker.749 Davies skriver:

                                                  
748 Arbete med kollektiva biografier 20/8-99.
749 Davies, 2000a, s.66-67.
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Agency is never freedom from discursive constitution of self but the capacity to
recognize that constitution and to resist, subvert and change the discourses
themselves through which one is being constituted.750

Både Bronwyn Davies och Valerie Walkerdine påpekar ofta i sina författarskap att
’agentskapet’ kan förstärkas i förhållande till en grupp. Men för att agentskapet skall
fungera i gruppen krävs ett motståndsarbete mot normerande samförstånd. Patti Lather
beskriver väldigt väl hur viktigt det är att vi tillfälligt släpper alla ideal om den
gemensamma förståelsen.751 Olikheten kan öppna upp för en ny förståelse, men som
inte nödvändigtvis är samma/lika för alla. Nietzsche talar om det här öppnandet mot
nya möjligheter i termer av ”den glädjefulla ovetskapen” –”joyful unwisdom”.752 Att
jobba med att kryssa över innebär, som jag ser det dels en handling av ’motstånd’ och
dels ett bejakande av den glädjefulla ovet(en)skapen. Att dekonstruera är en handling
av ’motstånd’ i det att vi inte kan ta något för givet som sant eller gott. Nietzsche skrev
att sanningen är det misstag som en viss art av levande varelser inte kan leva utan:
”Truth is the kind of error without which a certain species of living being could not
live”.753 Spivak beskriver arbetet med dekonstruktion på följande tänkvärda sätt:

Dekonstruktionen tycks erbjuda en väg ut ur kunskapens begränsning. Genom att
införa den öppna obegränsningen /.../ visar den oss lockelsen till avgrunden som en
frihet. Fallet in i dekonstruktionens avgrund inspirerar oss med lika mycket
njutning som rädsla. Vi är berusade med utsikten av att aldrig nå en botten.754

Uppnår vi denna känsla återstår bara att ständigt bevaka att vi inte hamnar i en fälla av
”dekonstruktionsberusning”, som gränsar till ny norm. Eller som Jana Sawicki
påpekar; att inte göra olikheten till universell sanning. Demokrati kräver ett ständigt
nyskapande och omförhandlande.755

                                                  
750 Ibis., s.67.
751 Lather, 1997, s.3.
752 Nietzsche  i Spivak, 1978, s.xxix.
753 Nietzsche i Spivak, 1976, s. xxviii.
754 Spivak , 1976, s.Ixxvii, min översättning. Citatet i sin helhet lyder: ”The desire of deconstruction has also the
opposite allure. Deconstruction seems to offer a way out of the closure of knowledge. By inaugurating the open-
ended indefiniteness of textuality – by thus ’placing in the abyss’ (mettre en abîme), as the French expression
would literally have it – it shows us the lure of the abyss as freedom. The fall into the abyss of deconstruction
inspires us with as much pleasure as fear. We are intoxicated with the prospect of never hitting bottom”.
755 Sawicki, 1991, s.45.
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OM ATT INTE VARA ”EN DÖD FISK I STRÖMMEN” – ATT ARBETA
MED SIN SUBJEKTIVITET SOMFÖRSKOLLÄRARE

Inledning

Det är nästan en poetisk upplevelse. Man känner sig faktiskt som att man
inte är en död fisk i strömmen

(Mikaela Sundberg)756

Arbetet med dekonstruktionsarbetet fick mig att fundera på vad det var för svårigheter
som uppstår när man försöker arbeta dekonstruktivt med egna och andras föreställ-
ningar kring pedagogisk praktik, och hur man kan öppna upp för att olikheten, mång-
falden och motstridigheterna skall bli produktiva i det pedagogiska arbetet både för
barn och vuxna. Tanken slog mig att det var först när jag vågade arbeta dekonstruktivt
i förhållande till mig själv som kvinna, mamma, hustru och forskare, som den post-
strukturella hållningen och dekonstruktionen så att säga kändes in på bara kroppen.
Därmed blev det också lättare tillgängligt för mig, även om det ibland var smärtsamt.

Följaktligen beslöt jag att som en avslutning på mitt avhandlingsprojekt jobba i
förhållande till förskollärarnas egen subjektivitet som förskollärare och (i det här
fallet) kvinnor. Jag frågade därför deltagarna om de kunde tänka sig att byta ut den
tänkta avslutande intervjun mot ett arbete med kollektiva biografier och storyline-
dekonstruktioner i relation till deras subjektivitet som förskollärare. Som en för-
beredelse för detta arbete pratade jag med dem om subjektivitetsteori och skrev sedan
några sammanfattande sidor för dem att reflektera kring.757 Innan jag går närmare in på
de olika metoder jag använt i mitt arbete med subjektivitetsläsningarna, vill jag, med
risk för vissa upprepningar från kapitel fyra, återge något från den läsning och
teoretiska introduktion till feministisk subjektivitetsteori som deltagarna fick att läsa
före vårt arbete.

                                                  
756 Mikaela Sundberg, Arbete med kollektiva biografier 20/8-99.
757 Innehållet i dessa sidor motsvarar en förenklad skrivning av innehållet kring subjektivitet i kapitel 4.
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Den fjärde läsningen: ”Subjektet som en process av ständig tillblivelse och
identiteten som en historia som aldrig kan återges i sin helhet och som
aldrig har ett slut”758

Den huvudfråga som Bronwyn Davies har arbetat med under de senaste tio årens
forskning är hur vi som subjekt blir invävda i en social väv, oftast utan märkbart
skavande sömmar, samtidigt som vi förstår oss själva och signalerar oss själva som
varelser med en egen identitet och unikhet.759 Det lilla barnet framträder som en kropp
som är i ständig färd med att väva sig in i och väva samman alla de historier som
”cirkulerar” omkring det, om vad livet är och skall vara. Barn lär sig sätt att förstå
omvärlden i enlighet med olika diskurser och diskursiva praktiker som finns i den
sociala grupp som de är medlemmar av i ett visst historiskt sammanhang. Att vara en
”korrekt” medlem av detta sociala sammanhang innebär att man läser av situationer
och ger mening till saker på ett sätt som är självklart för andra, men också upplevs som
självklart för en själv. Det innebär att man vet hur man kommer att bli positionerad
och hur man skall positionera sig själv i förhållande till gruppen, som pojke, flicka,
kort, lång, mörkhyad, ljus osv.760 Man kan således undvika att bete sig på ett sätt som
skulle göra att andra positionerade in mig i en “storyline”/berättelse som man vill
undvika att bli inplacerad i. En flicka undviker exempelvis att klippa håret för kort för
att slippa riskera få sitt upplevda kön ifrågasatt.761 Davies beskriver hur Jennifer är
rädd för vad andra skall säga, eftersom hon känner att hon kanske kommer att tro dem
och tänka om sig själv på detta sätt.

Jennifer is afraid of what the boys might say because she will believe them. This is
necessarily so since they will speak her into existence through the same discourses
through which she speaks herself into existence. She has no alternative discursive
practices with which to resist their speaking. Her central strategy is to avoid the
storyline in which she can be positioned as marginal to the group.762

                                                  
758 Fri översättning av några centrala uttryck hos Bronwyn Davies, 2000a, s.27-28: ”[The subject as] a process
of always becoming” – ”Identity: a story which can never fully be told”. Hon hänvisar här till Lacan som menar
att när som helst i framtiden kan det som idag verkar säkert och sant återbesökas på ett helt nytt sätt och återses
med helt nya ögon. All erfarenhet av oss själva existerar i en ”tid” som aldrig kan minnas, eftersom det vi tror
har hänt aldrig helt säkert har hänt. Lacan fokuserar, säger Davies, därmed på subjektet som en process av
tillblivelse. Detta avsnitt av kapitlet kommer att präglas mycket starkt av mina läsningar av Bronwyn Davies
arbeten som under de senaste 10 åren har arbetat mycket intensivt med barns, förskollärares och lärares
subjektiviteter i förskola och skola. Dessutom är det med inspiration från henne som jag utfört mitt arbete med
de kollektiva biografierna och det som jag kallar för storyline-dekonstruktioner. Av dessa skäl väljer jag här just
hennes arbeten som referens framför andra. För enkelhetens skull kommer jag i huvudsak att referera till den
nyutkomna boken A body of Writing, 1990-1999, (2000a) där några av hennes mest centrala texter finns
omarbetade.
759 Davies, 2000a, s.14-15.
760 Jämför Davies, 2000a, s.22. Walkerdine, 1997.
761 Fler olika exempel finns i Davies, 2000a. Detta exempel refererar till sidorna 25-26.
762 Davies, 2000a, s.25.
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En stor del av det positioneringsarbete som ett barn gör, görs i förhållande till
dikotoma motsatsförhållanden. Är man inte det ena så är man per definition det andra i
ett visst sammanhang. Exempelvis flicka, och därför inte pojke. Barn, och därför inte
vuxen. Elev, och därför inte lärare.763 Dessa dikotoma par har, som jag tidigare visat,
en inbördes makt-dimension, där den ena ges ett högre värde eller en högre grad av
auktoritet än den andra. Denna maktaspekt har stor betydelse i subjektivitetsskapadet.
Med ett sådant perspektiv producerar de dominerande föreställningarna och
praktikerna i den sociala väven makt i förhållande till barnet, och barnet producerar
själv oavbrutet makt, i sitt upprätthållande och förkroppsligande av (uppgående i) den
sociala väven. Men även tvinnandet av de egna trådarna, som kanske inte alltid går
med fibrernas längdriktning, utan istället motluggs, innebär ett maktproducerande i
förhållande till subjektets konstituering av sig själv. Det handlar om att samtidigt
göras lämplig och passande in i den sociala väven, som att tillägna sig en egen
identitet med hjälp av de ”verktyg” som finns tillgängliga.764 Det engelska uttrycket är
här ”simultaneously appropriating and being appropriated”.765 Davies uttrycker också
saken mycket tydligt i förhållande till att det handlar om ett diskursivt konstituerande,
genom att säga att ”vi kan bara tala oss själva eller bli talade till existens inom de
tillgängliga diskurserna”.766 Barnet är långt före sin födsel redan inskriven i ett socialt
och historiskt sammanhang, som det i sitt eget subjektivitetsskapande oupphörligt
måste förhålla sig till.767 Dess könsliga och sociala bestämning är klar långt före
befruktningsögonblicket. Så snart könsorganen identifieras på den nyfödda bebisen,
inlindas den omedelbart i en väv av möjligheter och begränsningar i förhållande till
huruvida den kommer att kallas “lilla gubben” eller “lilla gumman”. Judith Butler
menar att inskrivningen av könet till och med kommer före inskrivningen av en män-
niska som mänsklig. Hon skrive; ”the matrix of gender relations is prior to the
emergence of the ’human’ ”, och hävdar att inskrivningen av kön är ett grundläggande
möjlighetsvillkor för subjektivitetsprocessen.768 I själva benämnandet av “flickan” och
“pojken” konstrueras även det mänskliga hos dessa könsligt benämnda subjekt. Detta
blir tydligt i förhållande till de personer som inte är ”riktigt” eller ”anständigt” könade,
exempelvis personer med både kvinnliga och manliga könsorgan, personer som
genomgår könsoperationer och homosexuella. Det är i själva ifrågasättandet (ett makt-
producerande uteslutande) av dessa personers ”relativa mänsklighet”, som könsin-

                                                  
763 Ibid., s.23.
764 Butler, 1990, s.145; Davies, 2000a, s.61.
765 Davies, 2000a, s.61.
766 Davies (2000a) skriver: ”in this model our existence as persons has no fundamental essence; we can only
ever speak ourselves or be spoken into existence within the terms of available discourses” (s.55).
767 Walkerdine använder uttrycket ”always already social” i förhållande till detta. Se Walkerdine, 1988, s.16. Se
även Kessler och McKennas (1978) mycket intressanta redogörelser för det socialt konstruerade könet är oerhört
svårt att ändra även på mycket små barn, efter att man upptäckt att barnet rent biologiskt borde betraktas som det
motsatta könet (s.56).
768 Butler, 1993, s.7.
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skrivningen måste förstås som föregående och mer grundläggande.769 Det finns en
större differentiering i vad som är mänskligt, respektive olika former av omänsklighet,
än möjligheter till differentierade könstillhörigheter. Könstillhörigheten är och förblir
(än så länge i alla fall) dualistisk; man eller kvinna.

I den dominerande modernistiska diskursen ses subjektet som autonomt, rationellt
och moraliskt ansvarigt. Detta subjekt kan tala för sig själv, och de val denna person
gör ses som ett resultat av ”den moraliska bas” personen bär inom sig. Individen
förutsätts ha kontroll över sin egen utveckling och förändring via den fria viljan. I
poststrukturalistiska analyser brukar valen förstås mer i termer av påtvingade val,
eftersom subjektet oftast väljer det enda möjliga med utgångspunkt från de diskurser
som konstituterar henne/honom. Därmed blir ett fritt val i en stor del av den poststruk-
turella teorin endast en illusion.770 De ”val” vi gör medan vi ”skapar oss själva som
subjekt”, kommer därför allra oftast att konfirmera eller bekräfta den subjektivitet som
vi redan skrivit in oss i, det vill säga upptagit som vår.771 Davies menar att språket
kring subjektet i form av grammatiska pronomen, som ”jag”, ”hon”, ”han”, ”den”,
”det”, gör att vi uppfattar oss som avskilda och enhetliga i förhållande till den sociala
världen. Därför förstår vi också våra drifter, önskningar och känslor som att de
kommer inifrån ett essentiellt inre själv – det sanna jaget – och att allt detta signalerar
vilka vi egentligen är. Det är nödvändigt att använda de grammatiska verben för att
förstå subjektets tillblivelse i interaktionen med sin omvärld.772 Med hjälp av en sådan
grammatik är det möjligt, menar Butler och Davies, att hitta nya former för att förstå
subjektets ’agentskap’. Butler, Davies och Walkerdine utgår alla från verbet ”subject”,
som jag själv ibland sammanblandat med det svenska substantivet subjekt, men
samtidigt felaktigt översatt den engelska texten till ”att bli ett subjekt”. En gram-
matiskt och lexikalt korrekt översättning innebär att ordet betyder ”att underkastas”
eller ”vara föremål för”. Det intressanta med ”fel-läsningen” är att den i ett samman-
hang av feministisk poststrukturell teori samtidigt betyder att göra sig till ett subjekt
och att underkastas eller vara föremål för ett subjektsskapande i förhållande till rådan-
de dominerande diskurser. ”Subjection” i feministisk poststrukturell subjektivitetsteori
utgör därmed samtidigheten och det oupplösliga/oskiljaktiga förhållandet mellan att
göra sig och göras.

Subjektet konstitueras i Butlers filosofi i en ständigt repetitiv process av tillblivelse,
vilket redan visats i kapitel fyra. Möjligheten till ett ’agentskap’ är lokaliserat i själva
                                                  
769 Butler, 1993, s.7-8. Butler skriver: ”Indeed, the construction of gender operates through exclusionary means,
such that the human is not only produced over and against the inhuman, but through a set of foreclosures, radical
erasures, that are, strictly speaking, refused the possibility of cultural articulation. Hence, it is not enough to
claim that human subjects are constructed, for the construction of the human is a differential operation that
produces the more and the less ’human’, the inhuman, the humanly unthinkable” (s.8).
770 Se exempelvis Rose, 1996; Hultqvist, 1998a. I kapitel 4 diskuteras agentskapet och en feministisk
poststrukturell förskjutning mer ingående.
771 Davies, 2000a, s.32.
772 Ibid., s.44.
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variationerna av dessa repetitioner.773 Ännu tydligare blir Butler när hon talar om hur
diskurserna materialiserar sig i form av praktiker, beteenden och uttryck, exempelvis
sätt att vara som kvinna och förskollärare. De normer som reglerar kroppen, säger
Butler, är inte en slutgiltig eller fulländad materialisering av vad en kvinna är och skall
vara. En person kommer aldrig helt att underkasta sig eller foga sig i normen om hur
hon/han skall bete sig som kvinna/man. Det är i denna osäkerhet och instabilitet som
möjligheterna finns för förändring och ’agentskap’, eller det som Butler kallar rema-
terialisering. Så, menar Davies, skapar vi som ’agentiska’ subjekt våra egna indivi-
duella biografier. Vi spinner egna trådar som går medluggs – följer de berättelser av
vilka den dominerande sociala väven är vävd – men även trådar som ibland även går
mot fibrernas längdriktning. Detta är historierna där det finns ett ”jag” som har något
att berätta, men det som berättas är historier som aldrig kan berättas i sin helhet, och
som aldrig har ett slut.774 Häri, menar jag, ligger den feministiskt poststrukturella sub-
jektivitetsteorins möjlighetsvillkor i förhållande till möjligheten till individuell/kollek-
tiv förändring.

Kollektiva biografier och storyline-dekonstruktion som ett sätt att utforska
sin subjektivitet

Det är de berättelser eller ”storylines” som Davies ovan talar om som arbetet med de
kollektiva biografierna försöker få fatt i och göra synliga i talade ord och text. Med
inspiration från den tyska etnologen Frigga Haug och hennes studie kring kvinnlig
sexualisering, har Davies jobbat med kollektiva biografier.775 Vad är det för berättel-
ser/”storylines”, meningsbärande diskurser och diskursiva praktiker som dominerar
såväl den sociala väven som det enskilda subjektets olika livsval, föreställningar och
praktiker? Genom att tala och skriva kring ett eget minne på ett specifikt ämne, och
lyssna på och diskutera egna och andras berättelser kring samma ämne, är
målsättningen att tala och skriva fram en förskjuten förståelse i relation till sin egen
subjektivitet. Davies skriver i sin bok (In)scribing Body/Landscape Relations (2000)
om vad den kollektiva biografin kan ge. De miljöer Davies talar om är inte bara
miljöer i naturen utan relaterar även till arbetsmiljön/yrkeslivet, eller det som hon i
boken benämner ”workscape”.776

[C]oming to know differently, through your own remembered past and the past of
others, and through imagining other worlds, other folds in the landscape
[workscape] that you had not known before and – so experience

                                                  
773 Butler, 1990, s.145.
774 Jämför Davies, 2000a, s.31.
775 Davies, 1994, s.83, med referens till Haug, F, et al. (1987) Female Sexualisation, Verso, London.
776 Davies, 2000, s.78.



251

body/landscape[workscape] from multiple vantage points, or “perspectives”, in the
landscape777

För förskollärarna i det här projektet valde jag att be dem skriva ett kort biografiskt
minne på två ämnen. En situation där de kände sig mer eller lika mycket som kvinna
som professionell förskollärare, och en situation där de kände sig som mycket profes-
sionella, utan att detta direkt anknöt till deras könsidentitet som kvinnor. När vi träffa-
des läste vi upp en berättelse i taget och gick sedan in i en längre diskussion. I denna
diskussion frågade vi oss vad det var för föreställningar och praktiker i personens liv
som informerade henne genom berättelsen. Vi fokuserade språkets betydelsebärande
aspekter, och vilka diskurser vissa ord hänvisade eller refererade till. Vi gav varandra
förslag på vad som kunde skrivas om, för att komma närmare den förkroppsligade
upplevelsen. Vi försökte undvika för givet tagna uttryck och istället använda andra ord
för att beskriva de efterfrågade kroppsliga upplevelserna av kvinnlighet och profes-
sionalitet, som biografierna skulle handla om. Efter omskrivning tog vi en
diskussionsvända till. Det handlade om ett språkligt arbete med att hitta andra sätt att
tala och skriva om en kroppslig erfarenhet. Davies skriver om arbetet med kollektiva
biografier:

It is also about transgression, about finding other ways to speak and write. /…/ It is
an exploration of the power of language, not only as it seeps into bodies and shapes
the very grain of them, but also as a powerful force that individuals and collectives
can use to retell lives against the grain of what Morrison (1994) calls “dead
language”.778

Arbetet med storyline-dekonstuktionerna var ett komplement till arbetet med de
kollektiva biografierna. De tidigare intervjuerna användes för att sätta igång diskussio-
nerna.779 Centrala textutdrag ur intervjuerna, som jag valt som exempel på varför dessa
förskollärare valt att bli just förskollärare, lästes upp av förskollärarna själva. Dessa
utgjorde startpunkten för det dekonstruktiva samtalet. Precis som i arbetet med de
kollektiva biografierna fokuserades vilka dominerande diskurser och praktiker i den
sociala väven som den enskilda förskolläraren hämtat sina föreställningar från och
baserat sina val på. Även här var målsättningen att försöka tänka och tala fram något
på ett nytt sätt, genom att tänka i termer av diskurser. Olikheten mellan de tre
berättelserna om varför man blivit förskollärare fungerade också som en konfrontation
i förhållande till den egna berättelsen, varför de dekonstruktiva processerna
underlättades. Det blev därmed lättare att tänka kring sitt eget på ett nytt sätt. Davies
skriver på följande sätt om subjektet i förändring:
                                                  
777 Ibid., s.167.
778 Ibid.
779 Den aktiva intervjutekniken beskrivs närmare i kapitel 5.
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But, as Deleuze points out, discourses/text/thought are not static, any more than
subjects are. In the very processes of becoming speaking, knowing subjects, we
become subjects in transition, subjects who can use the powers that their subjection
by and through discourse gives them, to trouble, to transform, to realign the very
forces that shape us. 780

Arbetet med kollektiva biografier och storyline-dekonstruktioner

Svårigheter med att tänka sig själv som kvinna

We take the words we speak to be our own
at the same time that they speak us into existance.

 (Bronwyn Davies)781

Genusaspekten i detta arbete blev viktigt av flera skäl. Ett skäl är att förskolläraryrket
en gång konstruerades som ett yrke för kvinnor.782 En annan teoretiskt grundläggande
utgångspunkt är den som ovan utretts kring könets avgörande betydelse för en män-
niskas konstituerande. Från intervjuutdragen och biografierna försökte vi tillsammans
avläsa vilka tänkbara ”storylines” eller berättelser som var och en av dessa förskol-
lärare har tagit upp som sina egna, och som de samtidigt förstår som verksamma i ett
socialt och historiskt sammanhang. Eller ibland omvänt: Vad det är för socialt och
historiskt specifika berättelser som har konstituerat dessa förskollärares subjektivitet
som professionella och kvinnor? Bronwyn Davies menar att det från ett post-
strukturellt perspektiv inte finns några “sanna” berättelser i en människas liv, utan de
berättelser vi hör eller läser – både i levande livet och i fantasin – utgör ett lager från
vilket vi kan göra våra livsval. De val jag gör beror av den eller de berättelser som jag
just då är i färd med att “leva ut” eller ‘leva fram’.783 I arbetet med storyline-dekon-
struktionerna blev detta mycket tydligt för mig själv och deltagarna i gruppen. Vi upp-
levde två dagars intensiva samtal kring intervjuutdrag och biografier som en tidsresa
genom svensk förskolehistoria i förändring från 1960-talet fram till i dag. Nedan vill
jag anföra två exempel som bidrog till denna starka upplevelse. Först återges Solveig
Åkerströms biografi:

Det här hände 1965. Föreståndaren Margit mötte mig i dörren. Det var kallt. Jag hade lång
väg att gå för att komma till dagis. Jag var klädd i långa byxor och varma, praktiska kläder.
                                                  
780 Davies, 2000, s.169.
781 Davies, 2000a, s.40. ”Vi förstår orden vi talar som våra egna, i samma stund som de talar oss till
existens.”
782 Se kapitel 3.
783 Davies, 2000a, s.81.
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Hon hälsade inte utan stod i hallen med händerna i sidorna och sa: ”Här har vi inte
långbyxor utan kjol på oss!” Jag var ung, 21 år. Jag var ny och oerfaren. Jag gick förvånad
och arg in på toaletten och bytte om. Jag skulle se ut som en kvinna, vårdare och mamma.
Vad jag hade för utbildning spelade ingen roll, huvudsaken var att jag såg ut som en kvinna.
[Solveigs tillägg direkt efter uppläsandet av ovanstående text: ”Men jag tänkte inte det då,
utan var bara arg och ledsen över tillsägelsen. Att jag var/är kvinna är inte något som jag
varken då eller nu tänker över på det här sättet som du gör med oss nu.”]

För Solveig innebar de här dagarna av reflektion kring hennes subjektivitet som för-
skollärare och kvinna att hon för första gången i sitt liv funderat på hur hennes kön
hänger ihop med hennes yrkesval. När jag i intervjun två år tidigare frågade henne
varför hon blev förskollärare svarade hon: ”Jo, varför jag valde att arbeta med för-
skolebarn? Jag känner så här att jag har inga syskon, utan jag har alltid släpat på
andras ungar. /…/Det var jag!”. Mina tankar går till Davies kommentar om att vi från
den sociala väven tar upp diskursiva praktiker och berättelser om hur ett liv skall/kan
levas när man är kvinna i en viss tid, på ett sätt som gör att vi upplever att de kommer
inifrån oss själva och att de bara går att förstå i relation till just våra unika erfarenheter
– de vi ”egentligen är”!784 Att skriva en biografisk berättelse där Solveigs upplevelse
av sin kvinnlighet eller sitt kön blev starkare eller lika stark som den professionella
förskollärarrollen under den senare delen av hennes yrkeskarriär menade hon var
mycket svårt. I den biografiska texten ovan, och i de dekonstruktiva samtalen, har
dock Solveig inga svårigheter att i en distanserad reflekterande process identifiera hur
kön historiskt, socialt och politiskt har påverkat förskolefältet. För de allra flesta av oss
är det ett mycket stort steg att ta; att läsa av omvärlden med ett helt nytt perspektiv,
exempelvis med ett genusperspektiv. Att dessutom kunna göra sig uppmärksam på att
man har en förkroppsligad och könad relation till en pedagogisk praktik som
förskollärare, är något som vi har väldigt lite erfarenhet av att observera och ge uttryck
för. Vi har helt enkelt inget språk för detta. Davies menar att detta hänger ihop med att
”kroppen” generellt sett upplevs och förstås som ”naturlig”, och därför tas helt och
hållet för given.785 Med den styrka som en stark berättelse i ett liv informerar
subjektets ställningstaganden och val, upplevs också denna berättelse i motsvarande
grad som oskiljaktig från personens uppfattning av sin egen subjektivitet, skriver
Davies.786 Berättelserna om ”att man är man eller kvinna” är kanske den mest
självklara, men även hudfärg, aspekter av klass eller det ansvarstagande syskonet är
exempel på andra sådana starka berättelser som är bundna till tid och kultur. Det finns
en stark determinism i den humanistiskt essentiella synen på subjektet, som ofta
                                                  
784 Davies skriver: ”We also discursively produce ourselves as separate from the social world and are thus not
aware of the way in which the taking up of one discursive practice or another (not originating in ourselves)
shapes the knowing or telling we can do. Thus we experience these selves as if they were our own production.
We take on the discursive practices and storylines as if they were our own and make sense of them in terms of
our own particular experiences” i Davies, 2000a, s.103.
785 Davies, 2000, s.15.
786 Davies, 2000a., s.71.
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innebär ett sökande i barndomen efter ”den sanna berättelsen om mig”, istället för att
se att barndomsupplevelserna kan avläsas med utgångspunkt från en rad olika
positioneringar och diskurser.787 För Solveig är föreställningen om hennes egna sam-
manhållna essentiella “jag” – Solveig – en berättelse som är så starkt förkroppsligad
att en annan förståelse av det djupt personliga, tidiga och självklara yrkesval hon gjort
med svårighet går att göra. Och kanske särskilt en förståelse som innebär att hon av
andra och sig själv har blivit positionerad, respektive positionerat sig själv, först och
främst som kvinna, samt ensambarn och flicka, i detta val.

Två av deltagarna hade svårt att omedelbart tänka sig en berättelse från sin
yrkesverksamhet som samtidigt inbegrep deras kvinnlighet och professionalitet. Med
utgångspunkt från den psykoanalytiskt influerade feministen Alice Pitts text kan man
göra en läsning av Solveigs och Susannes svårigheter med att komma på en berättelse i
arbetet med kollektiva biografier. Den psykoanalytiska läsningen utgår från en
förståelse av subjektet som samtidigt konstituterat av sociala processer och historiska
villkor, som att det är en effekt av omedvetna psykiska konflikter.788 Alice Pitt skriver
om det omedvetna som något som opererar genom att göra motstånd mot sig själv,
något som försöker fly från förhållanden av rationalitet och intentionalitet.

[T]his [is a] notion of resistance as a mechanism of defence against unconscious
knowledge and the entanglements of implication that might offer educational
research a different lens for reading resistance in research stories.789

Man skulle mot bakgrund av Alice Pitts resonemang kunna förstå Solveigs och
Susannes svårigheter med att skriva den kollektiva biografin som ett motstånd mot en
förståelse av sig själv som kvinnor i sitt yrkesverksamma liv. De aspekter av
"förnekelse” (deception) och/eller ”motstridigheter” utgör därmed, menar Pitt, ett
motstånd på psykisk nivå. Frågan är om det är riktigt att sammanlikna det mer
accepterade begreppet motstånd med det traditionellt psykoanalytiska begreppet
förnekelse, menade den australiensiska psykologen och pedagogen Cath Laws.790 I
förhållande till en poststrukturalistisk diskurs menar jag dock, i likhet med Judith
Butler (1997), att vi måste tänka oss möjligheten att överskrida den psykoanalytiska
idén om ett delat subjekt, där den ”omedvetna” nivån är mer ”ursprunglig” och inte
kan vara socialt och historiskt, såsom den ”medvetna” nivån. Butler skriver att det
”omedvetna” i psykoanalytisk teori ofta definieras just i termer av ett ”naturligt”
motstånd. Skulle det ”omedvetna” därmed var fritt i förhållande till de normaliserande
diskurserna som utgör subjektets existens? Butler ifrågasätter således att det finns en
                                                  
787 Flax, 1993, s.98-102.
788 Pitt, 1998, s.537. Alice Pitts psykoanalytiska tänkande innebär ett slags förening mellan poststrukturalism
och psykoanalytisk teori.
789 Ibid,, s.541.
790 Diskussion kring psykoanalys och poststrukturalism under Workshop, 2000-01-15, Magnetic Island,
Quensland, Australien.
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del av vår subjektivitet som skulle kunna undfly en diskursiv inskrivning och
normalisering. Hon skriver:

If the unconscious, or the psyche more generally, is defined as resistance, what do
we then make of unconscious attachments to subjection, which imply that the
unconscious is no more free of normalizing discourse than the subject? If the
unconscious escapes from a given normative injunction, to what other injunction
does it form an attachment? What makes us think that the unconscious is any less
structured by the power relations that pervade cultural signifiers than is the
language of the subject?791

Istället skulle man kunna tala i termer av att vissa aspekter av de diskursivt inskrivna
multipla subjektiviteter vi härbärgerar finns/är oformulerade och ouppmärksammade,
men ändå producerar makt i förhållande till vårt tänkande och handlande. Därmed kan
man förstå Solveigs och Susannes svårigheter/motstånd i arbetet med den kollektiva
biografin på ett annat sätt. Som forskare hade jag för detta första arbete med kollektiva
biografier planerat arbetet på ett sätt som inte gav deltagarna tid att sätta sig i relation
till de minnen jag ville att de skulle skriva kring annat än var och en för sig. De fick
inte börja med att tillsammans tala kring ämnena och kollektivt uppmärksamma det
ouppmärksammade, och tillsammans tala fram det oformulerade – dvs hitta relationer,
likheter och olikheter i varandras berättelser. Istället bad jag dem skriva först. När jag
ett halvår senare själv deltog i ett arbete med kollektiva biografier tillsammans med
Bronwyn Davies, förstod jag att jag hade gjort ett misstag när jag inte hade börjat med
storyline-dekonstruktionerna som kom efteråt. I detta arbete gavs deltagarna mer tid att
tänka och prata fram sina historier. Här hände just detta kollektiva uppmärksammande
och formulerande av sådant som för deltagarna kändes ”nytt”, det vill säga, som de
aldrig tänkt eller pratat kring – det som varit ouppmärksammat och oformulerat.792 Jag
vill med detta visa att det går att förstå Solveigs och Susannes svårigheter att skriva
kring detta minne på flera olika sätt, beroende på vilka diskurser vi använder oss av
och vilka förståelser vi gör oss. Ur forskningssynpunkt är detta naturligtvis väldigt
viktigt. Det är precis lika viktigt som när pedagogerna försöker förstå hur barnen
uppfattar de utmaningar och frågor de får i det utforskande arbete som pedagogerna
gör med dem. ”Svaret” beror av ”frågan”, men både svaret och frågan kan förstås på
multipla sätt.

Ett socialpolitiskt inskrivande av en förskollärares subjektivitet

Att, som de feministiska poststrukturalisterna, förstå kroppen som diskursivt inskriven,
snarare än ”naturligt och biologiskt” given, är en tanke som för de allra flesta av oss
känns främmande eller obegriplig. Antingen tror man att man blivit förskollärare för
                                                  
791 Butler, 1997, s.88.
792 Se vidare Lenz Taguchi, 2000b.
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att det är ”naturligt” för kvinnor att jobba med barn, eller så tror man att det är för att
man är ”sådan” – ”en människa som har barn i sin kropp”793 – som man väljer att
arbeta med barn, utan att tro att det har något med ens kön att göra. I en poststruk-
turalistisk läsning har valet av yrke i högsta grad med könet att göra, men har däremot
ingenting med dess ”naturlighet”, eller subjektets essentialism, att göra. Istället handlar
det om hur kroppen och miljöerna där kroppen befinner sig alla redan är inskrivna och
under fortlöpande inskrivning av de kroppsliga och talande, skrivande, uttrycksfulla
subjekt som kallas människor. Davies skriver:

 [B]ody/landscape [kropp/miljö] relations are (in)scribed. /…/ I bracket
(in)scription to draw attention to the acts of reading and writing – the scription. In
doing so, I also want to draw attention to both the constitutive power and the
shifting nature of scription. Bodies and landscapes are not impervious to language
and are shaped through our acts of reading and writing them. /…/ The capacity of
change is into the body /…/ I also see the body, in all its forms, as a powerful
fiction, but that fictionality does not make it any less “natural” than anything else
that we like to (in)scribe as nature.794

Ett exempel på hur förskollärarna identifierade sin sociala och historiska inskrivning
handlar om hur de fick syn på att förskolläraryrket kunde förstås som ett socialt och
politiskt motiverat yrkesval. I arbetet med storyline-dekonstruktionerna, där vi med
utgångspunkt från intervjuutdrag försökte göra oss uppmärksamma på dominerande
berättelser, blev Mikaelas politiska förståelse av förskolan tydlig. I vårt tidigare dekon-
struktionsarbete kring begreppen dialog och kommunikation hade redan en stark
politisk aspekt av förskolans arbete framträtt.795 I storyline-dekonstruktionerna dyker
den politiska aspekten av förskolearbetet åter upp. Inledningsvis citeras kort från
Mikaelas intervjuutdrag från två år tidigare:

Mikaela: Jag tog studenten 1975. Då gick jag och strulade ett halvår. Sen så gick jag på
Socialhögskolan ett och ett halvt år. Jag tror att i och med att mamma var
psyksköterska och min moster var också sjuksköterska och gick vidareutbildning i
psykiatri, så fanns det alltid diskussioner om och att man ska värna om den svaga
människan. /…/ Jag tror att jag blev så påverkad att jag tänkte att jag kanske också
skulle… Jag läste en bok av Johanna Greenburg: ”I detta tecken” /…/ Jag läste
den och blev så inspirerad. Så tänkte jag att jag också skulle bli socialarbetare. /…/
Jag tror att jag var väldigt påverkad av det här sociala. Att man skulle kunna vara
någon slags god jordmån för andra att vistas i.

Hillevi:  Var det inte också så att du sökte en miljö som inte var diskriminerande eller
hierarkisk mot bakgrund av dina erfarenheter?

                                                  
793 Solveig Åkerström i intervju 1996.
794 Davies, 2000, s.13; s.16.
795 Se detta kapitels föregående läsning.
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Mikaela: Ja, det var jätteviktigt! /…/ Men jag tänkte aldrig att socionom, sjuksköterska eller
förskollärare, som jag så småningom blev, var typiska kvinnoyrken! Det dök upp
för mig långt senare att väldigt många kvinnor jobbar där…

I samtalet efteråt frågar jag om det var någon som ville försöka säga något om vad det
kan vara för dominerande diskurser som finns i Mikaelas intervjuutdrag. Susanne
säger då:

Susanne: Det här relaterar till det du har sagt tidigare – inte bara det du läser nu. Det att du
ville bli socionom [och sedan förskollärare]. Jag tycker att det finns så mycket att
avläsa av hur samhället speglades i det. Lite av att det var det rätta att göra. Du
umgicks ju lite i vänsterkretsar och kände att det här vill jag också göra. Ungefär
som: ”Det känns rätt för mig att göra en samhällelig insats”. /…/ Det är först på
det senaste året som jag har förstått att förskola kan vara något politiskt!

Med denna öppning av Susanne diskuterar vi varför den politiska aspekten blev så vik-
tig i Mikaelas liv och val av yrke. Nedan ges en glimt från detta samtal, där Mikaela
försöker uttrycka hur hennes familjs historia förkroppsligats i form av ett djupt
politiskt och socialt engagemang:

Mikaela: Det har alltid funnits mycket diskussioner hemma vad jag minns. Å den ena sidan
var det den här glorifieringen av finnarna i kriget mot ryssarna, men  å den andra
sidan var det den här hemska sidan av inbördeskriget och dom vita mot dom röda.
Jag har ju läst om allt det där också. Jag har så många släktingar som har varit i
kriget. /…/ Mormor berättade att hon stod och vinkade av sina släktingar när de
åkte till fronten under första världskriget. Det var en fest när de åkte. Och sedan
kom han tillbaka och berättade hur han hade spetsat folk på bajonetter. Hittat
personliga fotografier i plånboken. Det finns precis hur många sådana där laddade
historier som helst.

Solveig:   Men berättade din mormor det för dig som berättelser.
Mikaela: Det fanns i vårt hem. Det fanns också den här lyckliga tiden på Åland med alla

soldater som de bakade bröd till. /…/ Jag tycker att ingenting är enkelt i historien.
Att åka bakom järnridån. Hur många var det som gjorde det på 60-talet? Att vara i
Öst då… Hela min barndom tittade vi i krigsböcker tillsammans. Man satt och
bläddrade och såg de där fruktansvärda bilderna och där kommer bilden av den
fastfrusna soldaten vid fronten i Stalingrad. Usch! Och där är likhögarna från
Auswitch! Hjälp! Och så bläddrade man förbi dem.

Solveig:   Hade ni sådana böcker hemma?
Mikaela: Ja, massor. Alltså kriget har varit något väldigt så här… ja…/…/

Ja, mamma bodde i Finland när de bombade Tammerfors. De bodde vid fabriken.
Det har hon ju berättat massor av historier om.

Mikaelas historia är full av starka, utsatta, lojala och hårt kämpande kvinnor, som
flyttat mellan länder och kontinenter. Samtidigt förväntades inte av henne samma sak
som av den äldre brodern, som hade pressen på sig att bli akademiker. Mikaela hade
inte, som hon uttrycker sig, en press att gå vidare till högre utbildning. Men som ung
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pojkflicka fick hon å den andra sidan inte heller skjuta med sälbössan (som reservera-
des för brodern), utan fick nöja sig med salongsgeväret, trots att hon sköt bättre än
pojkarna. Att välja ett yrke med ett starkt socialt och politiskt patos var självklart för
Mikaela, och, menar hon, hade inget med hennes kön att göra. Hon säger: “På 70-talet
var det ett politiskt arbete”. Det är först i en intensiv diskussion där jag ifrågasätter
Mikaelas kommentar om att de män som väljer att jobba inom förskolan ”gör ett mer
medvetet val” än vad kvinnorna gör, som könsrelaterade läsningar av yrkesvalet
försiktigt börjar formuleras i gruppen. Susanne hör hur könet har en mycket stor
betydelse när hon säger:

Susanne: Det är ju mycket lättare att ta ett beslut att bli förskollärare, tror jag, som kvinna,
än att bestämma sig för att studera på KTH [Kungliga Tekniska Högskolan]. Det
handlar om: Tycker jag om det? Vill jag lägga ner fyra år på studier? Får jag
jobb? Kommer jag att klara av det? Medan man tror att en förskollärarlinje – Ja,
det är klart att jag klarar det!

Bronwyn Davies skriver att när hon talar om att vara kvinna refererar det till den upp-
levelse där hon blir tilldelad och tilldelar sig själv en plats i kategorin kvinna. Därmed
blir hon diskursivt, interaktivt och strukturellt positionerad som en sådan.

When I talk about the experience of being “a woman”, I refer to the experience of
being assigned to the category female, of being discursively, interactively and
structurally positioned as such, and of taking up as one’s own those discourses
through which femaleness is constituted.796

“Att vara kvinna” innebär att man gör dessa diskurser som konstituerar kvinnligheten
till sina egna. Därigenom förstår man sin kvinnlighet mot bakgrund av den innebörd
och mening dessa diskurser uppbär.797 I arbetet med den kollektiva biografin och
dekonstruktionerna av “storylines” fick deltagarna möjlighet att bli uppmärksamma på
den konstituerande kraften hos diskurserna, och på vilket sätt dessa skrivs in i kroppen,
sättet att känna och förstå sig själv som subjekt ”in på bara kroppen”, eller i ett mer
distanserat socialhistoriskt perspektiv.

Motstridigheter och multipla positioneringar i kollektiva biografier

Ett exempel som jag nedan vill titta på är hur samhälleliga föreställningar om för-
skolan, som bottnar i den svenska förskolans strävan efter en helhet av vård, omsorg
och pedagogik, gör att många människor tror eller har förväntningar på att förskol-
lärare skall vara ett slags välutbildade ersättningsmammor under förskoledagen.

                                                  
796 Davies, 2000a, s.70.
797 Ibid.
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Mikaela Sundberg skrev följande berättelse i det kollektiva biografiarbetet, där hon
beskriver det första föräldramötet i projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld”:

Första föräldramötet i projektet. För första gången någonsin skulle vi försöka berätta om vad
barnen gjorde i projektet.798 Föräldrarna hade varit med om upptakten till hela projektet med
forskningsgruppen.799 Vi trodde att föräldrarna skulle veta mer. Nu hade det gått dryga året
ungefär, och vi hade bestämt oss för att berätta vad barnen höll på med när de undersökte
sniglar, som var det aktuella projektet. Jag minns inte hur noga vi hade förberett oss, men till
skillnad från tidigare föräldramöten var det här mötet en början till ett annat sätt att bjuda in
föräldrar till verksamheten. Jag vet att vi tänkte så, och vår ambition var att berätta på ett
levande sätt om barnens tankar, idéer, nyfikenhet och lust, och som vi tyckte att vi hade börjat
se och försöka förstå på ett helt annat sätt än tidigare. Vi ville också berätta om den här fina
vänskapen mellan barnen som vi sett. Vi var helt uppfyllda av allt detta under den här tiden.
Det tror jag att föräldrarna märkte. För de ställde då och då frågor i korridoren: ”Vad är det
som händer i det här projektet?” ”Vad gör ni egentligen?”. Kanske var vi väldigt stressade
och upptagna av att skriva och diskutera med varandra och barnen. Vi hade inte lika mycket
tid för föräldrarna, och det ”dö-snack” som vi hade haft tidigare vid lämning och hämtning.
Hur som helst på den här kvällen hade vi förberett med diabilder och text om vad barnen
hade sagt och gjort. Jag minns att jag var lite spänd på ett förväntansfullt sätt. Det kändes
som lite av historia. Äntligen något viktigt att delge föräldrarna. Och jag var absolut säker på
att de skulle vara intresserade. Jag var så övertygad om den saken att jag inte märkte
stämningen i rummet. Eller så ville jag inte märka det. Det var mest mammor och jag minns
att de satte sig längs med ett långbord och vi satt mer eller mindre mitt emot. Vi hade själva
dukat upp det så. Själv satt jag en bit ifrån med diaprojektorn. Så började jag berätta. Jag
minns att jag var väldigt nervös. Det har jag i och för sig alltid varit inför föräldrar. För jag
har alltid känt mig lite naken och utsatt inför föräldrar i grupp, vilket jag inte gör i andra
sammanhang. /…/ Men jag hann bara berätta helt kort innan det slog mig att det fanns en
kyla i rummet. Ansiktena på mammorna såg inte ansträngda ut för att de lyssnade, utan det
var som om de väntade på att något annat skulle komma. Det fanns en väldig laddning i
rummet. Och sedan avbröt en mamma och talade. Jag minns att hon pratade om att X var
mobbad på förskolan; att vi inte lyssnade till föräldrarna; och varför undvek vi det här och
varför brydde vi oss inte om barnen? Vi bara skrev, fortsatte hon, och syftade på vårt
dokumentationsarbete. Var vi inte med barnen längre? avslutade hon. Det kändes
fruktansvärt. Jag blev så ställd som jag inte har blivit tidigare i hela mitt liv. Det var en
väldigt hätsk och fientlig stämning. Mammornas aggressioner, eller åtminstone de tongivande
mammornas, vändes mot mig – just mig och ingen annan. Det var så jag upplevde det. Det
blev en totalkrock. Även om jag fullföljde visningen så hamnade vi i ett slags försvarsställning
i förhållande till föräldrarna. Jag har aldrig känt mig så degraderad och misstänkliggjord
någonsin. Jag var inte förskollärare. Jag brydde mig inte om barnen. Jag blev avskalad min
professionalitet. Det var som om de satte kniven i mig och sa att du är inte tillräckligt bra
mamma. Det var ju det de sa till mig egentligen.

Det intressanta med denna berättelse är att den samtidigt relaterar till en mycket stark
upplevelse av professionalitet, som dock ifrågasätts av de ansamlade mammorna som
                                                  
798 Mikaela syftar här till projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld” och mer specifikt på ett
tema/projektarbete kring sniglar i hela barngruppen om 21 barn under våren 1994.
799 I den så kallade upptakten hade hela Hammarby stadsdel, anställda och föräldrar till barnen på de sju
projektförskolorna inbjudits att lyssna på information och föreläsningar av projektledningen.
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förväntar sig mer av en kvinnligt relaterad ställföreträdande modersroll. På en sådan
kommentar svarar Mika i det dekonstruktiva samtalet:

Mikaela: Det är just det som samtidigt är dolkstöten. För jag menar – hur professionell jag
än blir så är jag ändå…

Hillevi:   Otillräcklig?
Mikaela: Ja, det är jag. Men jag som har en sådan känsla för barnen, och hur kunde de tro

att jag sket i ungarna?! Det var så obegripligt. Hur kunde de misstänkliggöra mig
på det planet? /…/ De var kvinnor också!

Hillevi:   Ja, men det är därför det är så intressant. I din intervju har du talat om det här,
men inte så i detalj. Där har jag kopplat det just till att kvinnorna/mammorna
kanske har lite andra förväntningar på vad en professionell förskollärare är.
Kanske att männen är mer nyfikna på när ni blir mer reflekterande och
intellektuella, medan kvinnorna ändå har någon slag idé om att ni är någon slags
ställföreträdande mödrar?

Mikaela: De funderade naturligtvis på exakt samma saker som jag gjorde när jag hade mina
barn på dagis. Fick de någonsin sitta i knäet? Blev de någonsin sedda? Men jag
kunde ju inte förstå att dom kopplade ihop mig med det! Det var väldigt kränkande.
Plus att jag förstod att de stod inte ut med det här att vi var på väg in i något annat.
/…/

Solveig:   Och papper och penna har väl inget med barn att göra, tänker dom?/…/
Mikaela: Nej, det var hotfullt för dom. Hur ska vi kunna lämna våra barn hit om ni inte

kompletterar den känslomässiga bristen av att vi går bort och jobbar. Hur bemöter
man det? Det är jättekomplext.

I samtalet nämner Mikaela hur hon själv som förskollärare och mamma, i första hand
efterfrågat precis det som de ansamlade mammorna nu oroligt frågade efter – barnens
känslomässiga tillfredsställelse. Ändå blir hon i sin egen positionering som professio-
nell förskollärare fullkomligt chockad när hennes kompetens i relation till barnens
välbefinnande ifrågasätts. Detta är ett exempel på hur man kan positionera sig själv
respektive blir positionerad på olika sätt, i förhållande till en och samma diskurs; i det
här fallet diskursen om svensk förskola som en helhetssyn av vård, omsorg och
pedagogik. Det man tror att man själv och andra “är” i förhållande till en viss diskurs
är avgörande för hur man kommer att förstå vad som sägs i en kommunikation. Det
som föräldrarna förväntade sig att Mikaela ”är” blir avgörande för hur de förstår det
som Mikaela säger. Mikaela och föräldrarna lever olika berättelser fast de tror sig
relatera till en gemensam förståelse av vad en förskollärare är och skall vara.

Jag menar att exemplet ovan visar att innebörden i helhetssynen inom svensk för-
skola i allmänhetens ögon fortfarande allra starkast betonar vård och omsorg och där-
med den ställföreträdande modersrollen. Men det visar också hur den enskilda per-
sonen – i det här fallet Mikaela – kan skifta sin förståelse av sig själv när hennes
position inom diskursen förändras från att själv vara mamma till dagisbarn till att vara
förskollärare till andras barn. Motstridiga förståelser av diskursen härbärgeras därmed
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inom samma person. Subjektets multipla subjektiviteter framträder på olika sätt
beroende på subjektets positionering inom en diskurs.800

Mikaelas biografi blev inledningen till ett samtal som handlade om att förstå hur
man som svensk förskollärare kan positioneras mycket tydligt i förhållande till starkt
könsrelaterade diskurser, som innebär att man i sitt yrke ibland upplever känslor av
konflikt, motstridighet, otillräcklighet eller diffusa krav, som kan vara svåra att förstå.
I samtalet dök nu plötsligt flera olika exempel upp på hur man mer eller mindre
medvetet agerar med utgångspunkt från sitt kön. Ulla Messing, som under många år
arbetat som föreståndare, ger exempel på hur hon satt i system att be en man (inte
sällan en förälder) att ringa till kommunkontoret när något behöver åtgärdas omgående
på förskolan. Av erfarenhet vet hon att om hon ringer – som kvinna – även om
mottagaren av förfrågan också är en kvinnlig tjänsteman, kan få vänta mycket länge
och efter flera påminnelser på att uppdraget blir utfört. Även att vägra lägga vikt vid
att tvätten blir tvättad, eller att undvika föräldrakontakt som innebär för mycket prat
om familjernas privatliv, kan vara ett outtalat motstånd mot alla de könsrelaterade
“självklarheter” som förskolläraryrket uppbär. I de dekonstruktiva samtalen kring
biografierna och “storylines” ges möjligheten att upptäcka hur förskollärarna är
positionerade i förhållande till sådana diskurser. Med uppmärksamhet på hur dessa
diskurser kan positionera den kvinnliga förskolläraren som exempelvis
ställföreträdande mamma, kan deltagarna göra ett aktivt motstånd mot denna position
och/eller vägra att positionera sig och förstå sig själv som ett sådant subjekt.801 Hon
kan uppmärksamma de tydliga motstridigheter som finns i hennes arbete, och kanske i
olika situationer få andra att bli uppmärksamma på att de försöker positionera henne
på ett sätt som hon inte kan eller vill acceptera.

Rollen som förskollärare eller förskollärarens multipla subjektiviteter?

Vi talar ofta i termer av förskollärarrollen. Rollbegreppet är dock teoretiskt prob-
lematiskt och särskilt i relation till poststrukturell subjektivitetsteori. Herbert Meads
separation mellan “I” och “Me” anspelar starkt på ett klassiskt rollbegrepp. Att
separera “I” och “Me” är i ett poststrukturellt subjektivitetsteoretiskt perspektiv
problematiskt skriver Davies (2000a). Roll är något man påtar sig och kastar ifrån sig.
När man talar om att man som subjekt spelar en roll menar Bronwyn Davies att detta
refererar till ett sätt att tänka om subjektet som ett sammanhållet, essentiellt och icke
motstridigt subjekt, som i vissa lägen väljer att ta på sig en roll – likt en förklädnad
eller scenkostym. Genom att vi gör en avgränsning mellan det som är “jag” och det
som är “det rollspelande jaget”, behöver man inte ta ett personligt moraliskt ansvar för

                                                  
800 Davies och Harré, i Davies, 2000a, s. 72; Walkerdine, 1997; Se även exemplet i kapitel 4.
801 Se diskussionen kring subjektet i kapitel 4.
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det man gör som “det rollspelande jaget”, skriver Davies.802 Exempelvis är den äkta
maken tvungen att acceptera de kyssar hustrun får på scenen som del i ett rollspel, som
inte skall förstås som om hustrun är honom emotionellt otrogen. Davies skriver:

By making a strong boundary between the real “I” and the role-playing “me” it is
not only possible to maintain an illusion of an essential, unitary, non-contradictory
self, but the “me’s” in this model need not be taken on as part of that essential self
and therefore do not necessarily come within the gambit of personal moral
responsibility.”803

Den närmaste innebörden av roll som man med ett poststrukturellt perspektiv skulle
kunna komma, är att tala om subjektets positionering inom en diskurs, skriver Davies
och Harré.804 I vårt arbete med biografierna kom ett intressant exempel upp kring
Susannes berättelse om en stark upplevelse av professionalitet. I samtalet efteråt jäm-
för Susanne denna starka professionella upplevelse med hur hon när hon ser att en
flicka på förskolan handgripligen förgriper sig på en annan flicka, brister ut i ilska och
upplever att hon därmed ”tappar” sin professionalitet. Med andra ord menar hon att
hon spelar en roll som professionell som hon dock inte klara av att hålla sig till när
“känslorna tar över”. Då blir hon Susanne – den verkliga, essentiella och under-
liggande Susanne. Nedan ges ett utdrag från det dekonstruktiva samtalet som följer:

Susanne: Är det OK att bli så där arg? Skulle jag sträva efter ett mer professionellt… Jag blir
ju väldigt mycket Sussi då. Jag kan inte säga att jag är speciellt professionell
faktiskt.

Solveig:   Men det är kränkande för alla när barnen gör så här!
Mikaela: Men varför är det så farligt att bli arg? Jag tycker det här helt OK.
Hillevi:    Men du [Sussi] ser det som oprofessionellt? Att det är mer Sussi än professionellt?
Susanne: Jag går ju inte in med en professionell ilska direkt, utan det är min känsla.
Hillevi:  Men om man börjar analyserar det kan man ju också tänka att det också är

professionellt att uttrycka en känsla.
Mikaela: Ja, det är väl professionellt att inte vara kylig. Det är väl precis det det är! Det var ju

det dom skrev på 70-talet att man var för professionell och avskalad och
objektiv…/…/

Solveig:  Det var ju just den här diskussionen som fanns på 70-talet. Det här utslätade. Man
skulle vara ett ”det”. Man skulle inte bli så arg eller skratta så. Man skulle diskutera
eller tala med barnen och bara vara./…/

Susanne: Jo! Man kan ju inte vara avskalad på det sättet. Det är inte det jag är ute efter. Jag
bara jämför när jag sitter i det här samtalet med den här pappan, så är det lite
skillnad från när jag står och skriker åt det här barnet i hallen och är jätte arg! [Hon
refererar här till sin berättelse kring ett föräldrasamtal med en pappa där hon
upplevde en mycket stark professionalitet helt oberoende av hennes uppfattning av

                                                  
802 Davies, 2000a, s.71.
803 Ibid., 70-71.
804 Davies & Harré, 1990, s.53. Davies och Harré argumenterar för att subjektets postionering inom en diskurs
inte kan reduceras till Goffmans förståelse av “framing”, “Change of key” och “footing” även om det sistnämnda
kommer närmast (s.54).
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sig själv som kvinna.] Precis som jag kan sitta och skratta jätte högt med några barn
vid ett matbord, för att vi har en jätte rolig diskussion. Då är jag också väldigt privat
på det sättet.

Hillevi:   Du menar att känslorna tar över lite.
Susanne:Känslorna flödar över. Det kan jag ju inte säga att jag gör med den där pappan

precis. Där är jag ganska kontrollerad, även om jag kan le och/
Mikaela: Men om du skulle bli arg på honom då? Om han behandlar dig orättvist?

I diskussionen mellan de deltagande förskollärarna ovan kan vi läsa hur Mikaela för-
söker förskjuta Susannes förståelse av att hon frångår sin roll som professionell när
hon blir upprörd över barnens aggressivitet mot varandra. Mikaela föreslår att även
detta beteende är professionellt och att det därmed hela tiden är Susanne, som endast
skiftar i sin positionering. När hon exempelvis jobbar i projekt med barnen jobbar hon
med utgångspunkt från en position av att vara den som understödjer barnens
nyfikenhet, kreativitet, erfarenhets- och lärandeprocesser med ord och material, men
när hon hittar två flickor som bråkar i korridoren går hon istället in i en position av att
som vuxen markera ett starkt moraliskt fördömande av ett oacceptabelt våld. I detta
samtal öppnar Mikaelas kommentarer upp för möjligheten för hela gruppen att förstå
handlandet som förskollärare, inte i termer av mer eller mindre professionellt i
förhållande till det essentiella jaget, utan som ett multipelt subjekt som i olika
sammanhang väljer att positionera sig med utgångspunkt från olika diskurser och/eller
diskursiva praktiker. Att vara aggressiv mot ett barn som vuxen, noterar Elisabeth
Nordin Hultman efter en läsning av detta exempel, kan förstås som fullkomligt
självklart och acceptabelt mot bakgrund av den rådande dikotomin vuxen – barn.
Däremot skulle vi inte tycka att det var acceptabelt att Susanne på samma sätt och med
samma ton ställde sig att skälla på Solveig och Mikaela om de bråkade med varandra,
eftersom de anses kunna ta ansvar för sitt beteende. Frågan är varför Susanne undrar
över om hennes beteende är acceptabelt? Är det för att hon inte ser barnen som
kompetenta att lösa konflikten? Eller är det för att hon relaterar till den 70-talsdiskurs
där pedagogen förväntades vara känslomässigt neutral och professionell, och även
skulle ta avstånd från all aggressivitet gentemot barn? Hur tillåtet är det att bli väldigt
arg på barn? Med dessa multipla läsningar blir vår förståelse av subjektet och hennes
handlande med nödvändighet mer komplex, och vi tvingas att ta mer ansvar, än om vi
endast hänvisade till spelade roller och/eller till att man “egentligen” ”är” eller ”inte
är” på ett visst sätt. Det kräver ett omprövande av vilka praktiker som känns viktiga,
användbara och etiska i olika situationer, eftersom positionerna förändras och skiftar
när diskurserna skiftar. Davies skriver:

Positions are discursively and interactively constituted and so open to shifts and
changes as the discourse shifts or as one’s positioning within, or in relation to that
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discourse shifts. Who I am potentially shifts with each speaking, each moment of
being positioned within this or that discourse in this or that way.805

Om vi relaterar tillbaka till teaterns värld och rollbegreppet är vi därmed både ’agen-
ter’ (producenter/regissörer) och författare och skådespelare, och de andra är delaktiga
medförfattare och medproducenter i det levda dramat. Vi är som ’agenter’ också del av
den multipla publiken som ser skådespelet och som ger de multipla och ofta mot-
stridiga förståelserna. Allt detta kommer att bli avgörande för hur vi förstår, formulerar
och lever våra liv.806

Multipla subjektiviteter och diskursen om den könsneutrala svenska
förskolläraren

Susanne är den yngsta av förskollärarna i gruppen. I min intervju med henne två år
tidigare gav hon uttryck för vad jag läser som en multipel subjektivitet. Hon säger:

Susanne: När jag sätter mig på tunnelbanan så byter jag roll lite grann. (Lång paus). Och
det låter jätte konstigt. (Paus) Men det är inte så konstigt.

Hillevi:    Nej, jag tycker inte att det låter konstigt.
Susanne: Jamen, det låter konstigt, för egentligen så är man ju den man är, även om man

säger så.
Hillevi:    Men du skiljer ditt privatliv från ditt yrkesliv väldigt tydligt?
Susanne: Ja, det gör jag. /…/ Den största skillnaden det är egentligen… (paus) det är

egentligen min moraliska uppfattning och mitt förhållningssätt. När jag är på min
arbetsplats så ser jag ju ändå att barnen ser mig som en förebild. Jag menar jag
svär ju aldrig på arbetsplatsen, men jag kan liksom dra världens harrang
tillsammans med mina vänner, men det är aldrig några problem. Det är
jättekonstigt, men det slipper inte ut ett ord. /…/ Men jag menar: Det finns ju ändå
det här att barn måste man ju ge en viss moraluppfattning som tillhör samhället
och det goda eller… /…/

Hillevi:   Men då ser du det som något väldigt professionellt?
Susanne: Ja.
Hillevi:   För du går inte in som Susanne och ger dom dina värderingar eller/
Susanne: Jo det gör jag ju. Jo, visst är det jag. Jag är lite dubbelmoralisk (skratt). Usch, du

får inte missförstå!

I utdraget talar Susanne själv om att ”byta roll” från en professionell till en mer privat.
Samtidigt kan man avläsa hur hon helst inte vill se det som ett rollbyte, utan att det
handlar om olika sätt att vara när hon säger att: ”Jo, visst är det jag”. De begrepp hon
har tillgängliga för att förstå sitt eget beteende är att det kanske handlar om
”dubbelmoral”, vilket hon uppenbarligen sammanknippar med något negativt, vilket
därför inte heller känns tillfredsställande för hennes bild av sig själv. Trots att Susanne

                                                  
805 Davies, 2000a, s.71.
806 Davies, 1990, s.52.
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tydligare än de andra båda visar hur det är möjligt att positionera sig på olika sätt i
olika sammanhang, och låta olika diskurser informera sig om hur hon moraliskt och
etiskt förhåller sig, är det svårt för Susanne att se att någon annan diskurs än en
könsneutralt pedagogisk motiverat henne att bli förskollärare. Den diskurs som kon-
stituerar hennes förståelse av sig själv som förskollärare i intervjuutdragen innebär att
förskollärarrollens förhållande till kön är helt oväsentligt eller osynligt. På samma sätt
som Solveig, menar Susanne att hon omöjligt kan hitta en berättelse från sitt
yrkesverksamma liv där hennes inskrivning som kvinna blir mer framträdande än
hennes inskrivning som professionell förskollärare.807 Jag vill därmed återknyta till
Bronwyn Davies skrivningar kring att även om subjektet på ett flexibelt sätt kan posi-
tionera sig i förhållande till en mängd olika diskurser och diskursiva praktiker som
multipelt subjekt, så finns det diskurser/diskursiva praktiker som informerar oss på ett
sådant sätt – är så starkt förkroppsligade – att de blir osynliga för oss. Inom svensk
förskola dominerar inte bara en diskurs om “barnet som natur” och därmed en
”könlös” varelse, utan även, sedan 70-talet, en stark diskurs om en könlös eller köns-
neutral förskollärare.808 Detta är en professionell person som drivs av ett socialt
och/eller politiskt demokratiskt patos där könet är oväsentligt. 70-talets hjälte är en
engagerad, kunnig, objektiv och neutral medmänniska, som skall befria barnet från
förtryck. Att förskolan under 1970-talet lanserades som i första hand “förebyggande
socialvård” låg helt i linje med diskurserna kring 30-talets folkhemsideal. Även Alva
Myrdals lansering av storbarnkammaren i Kris i befolkningsfrågan (1934) handlade i
första hand om ett sätt att höja landets nativitet och ”för barnens skull” erbjuda en
stimulerande miljö med jämnåriga kamrater.809 För de allra flesta unga förskollärare
idag, som utbildats under slutet på 80- och början på 90-talet, finns både den
socialpolitiska aspekten och en uppfattning av “att det är bra för små barn att träffa
jämnåriga” som grundläggande motiv för förskolans existens. Också systrarna Moberg
gick ut hårt med detta motiv under 30-talet, liksom motiven att ge barn en fast punkt
och en god förebild i en splittrad värld med splittrade familjer.810 Att kompensera den
splittrade, otillräckliga och bristfälliga familjen blev ett viktigt tema även i slutet på
70- och under 80-talet. Det intressanta med den könsneutrala diskursen inom förskolan
är hur stark den är i hela det svenska samhället. Frågor om kön, jämställdhet och
olikhet överhuvudtaget, var i stort sett osynliggjorda i de dominerande diskurserna
fram till 70-talets radikalism, (men fanns naturligtvis där, inte minst i Alva Myrdals
                                                  
807 En annan förståelse av att det var svårt för Susanne och Solveig att skriva, som ovan poängterats, är min
planering av arbetet med de kollektiva biografierna.
808 Från tydliga diskurser där moderlighet och kvinnliga egenskaper lyfts fram i förhållande till
förskollärarrollen innebär 1970-talet att de kvinnliga och moderliga epiteten i diskursen kring förskollärarrollen
helt försvinner, för att senare delvis återuppträda i relation till talet om ”tyst kunskap”. Detta är markant i
läsningen av tidskriften Förskolan under denna tid. Istället framställs förskolläraren som en socialarbetare. Se
vidare kapitel 3.
809 Lenz Taguchi, 1996, s.48.
810 Se kapitel 3.
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skrivningar). Istället fokuserade Folkhemmets diskurser likhet, neutralitet och
utjämning av sociala och klassmässiga skillnader. I tystnaden kring jämställdhet under
Folkhemstidens blomstringstid växer könsneutralitetens diskurs som något “naturligt”
givet ovanpå diskurser om biologiskt nedlagda, ofrånkomliga könsskillnader, som
ligger ännu djupare och är för givet tagna. Folkhemsidéns strävan innebar en elimin-
ering av sociala och ekonomiska ytterligheter i samhället, för att kunna skapa en
utbredd, neutral, måttfull och ”lagom” medelklass. Det handlade i Foucaultianska
termer om en normaliseringsprocess av hela populationen, som kanske gick längre i
Sverige än i något annat land i världen. Subjektet är i första hand en “person” eller
”människa” utan kön. Ju mer vi betonar att vi i första hand är en person och inte
kvinna respektive man, desto mer framstår denna könsneutralitet som av “naturen
given”, även om vi samtidigt ser de biologiska könsskillnaderna som naturligt givna.

Under 1970-talet uppmärksammades dock olikheter och ojämlikheter mellan mäns
och kvinnors villkor, bland annat av de marxistiska och socialistiska feministerna.
Denna tids radikala könskamp förespråkade könens likhet och lika villkor, och unisex
blev ett begrepp i var mans och kvinnas mun. De diskursiva förutsättningarna för detta
fanns sedan mycket länge redan där, i folkhemsidealets klassutjämnande och
könsneutrala diskurs. Neoliberalismen, som på 80-talet får ett allt starkare inflytande
även i Sverige, bygger även den på en sådan könsneutralitet, där alla står lika inför
varandra som autonoma självbestämmande individer. Problemet, i ett feministiskt
perspektiv, är dock, som jag nedan kommer att gå närmare inpå, är att detta köns-
neutrala idealsubjekt diskursivt sammanfaller med den manliga normen, och innebär
ett upphöjande av det manliga som norm.811

En teoretisk parallell kan dras till Elisabeth Grosz och hennes teori kring hur den
västerländska föreställningen om ”det mänskliga”, det vill säga vilket beteende och
vilka egenskaper som skall hänföras till det mänskliga, helt och hållet bygger på
föreställningar kring det manliga.812 En annan teoretisk parallell kan dras till Butler
som beskriver hur heterosexualiteten blir norm. Hon menar att “ju bättre vi klarar av
att konstituera oss själva som kvinnor respektive män, i termer av heterosexualitet,
desto mer tror vi att produkten av detta konstitutiva arbete är naturligt”.813 Det
intressanta med just denna parallell är att den så tydligt visar att vi å den ena sidan kan
låta oss informeras av den könsneutrala diskursen; “vi är alla lika och jämställda i
Sverige”, samtidigt som vi via konstituerandet av vår kvinnlighet respektive manlighet
normerar heterosexualitetens tvåsamhet och kärnfamiljen. Faktum är att även om
svenska kvinnor jobbar i mycket hög utsträckning, så jobbar de i högre grad deltid än
männen, och män med yngre barn jobbar mer än några andra män i Sverige. De pro-
cesser varigenom vi blir diskursivt inskrivna som kvinnor, heterosexuella eller köns-

                                                  
811 Se bland andra: Davies, 1994, s.9; Flax, 1993, s.51; Hekman, 1990, s.5.
812 Grosz, 1995, s.74-75
813 Butler i Davies, 2000a, s.72. Min översättning.
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neutrala personer förefaller helt osynliga – ”naturliga”. Vi upplever det “naturliga” i
att vara mer person än kön, eftersom det är något kvinnor säger att de själva vill. Och i
den utsträckning kvinnor vill känna sig som kvinnor – klä sig sexigt, gå i högklackat
och vara hemma med småbarnen – så är även detta resultatet av ett “naturligt fritt
val”.814 Jag vill åter hänvisa till Davies poäng om hur vi samtidigt aktivt tar upp till-
gängliga diskurser/”storylines”, som vi också är konstituerade av dessa diskurser i den
sociala väven, i vilken vi ständigt blir positionerade och förstådda av andra som
exempelvis kvinnor, heterosexuella, könsneutrala förskollärare eller forskare.815

Alla förskollärarna i gruppen hävdar att de inte blivit förskollärare på grund av att
de är kvinnor, samt att förskolläraryrket inte har eller ska ha något med kön att göra.
Den av de tre förskollärarna som mest uttalat valt arbetet som förskollärare med
utgångspunkt från den könsneutrala socialpolitiska diskursen från 70-talet är Mikaela.
I det dekonstruktiva samtalet plockar dock Mikaela fram några av de motstridigheter
hon upplevt inom förskolefältet:

Hillevi:   Du är väldigt avkönad i din intervju. Du ser det väldigt professionellt tycker jag.
Mikaela: Men man måste ju också se professionalitet i förhållande till tidsandan. /…/ Under

hela 80-talet sysslade många forskare med att kritisera professionaliteten i
förskolan. Den här Lasse Dencik till exempel. Då definierade man professionalitet
som något som var kyligt som skulle kunna skada barnen! Han pratar om
professionalitet men som något oerhört negativt både inom vård och förskola, och
det var när förskolan byggdes ut så otroligt i början på 80-talet. Hur skulle en
professionell kunna kompensera modern? Det var ju också all den här
spädbarnsforskningen med mor – barn relationen som var så aktuell. Alltså det var
farligt att vara en professionell omvårdare och omsorgsgivare. Då var
professionalism något negativt; att vara kylig och inte kunna ge tillräckligt med
kärlek.

Hillevi:   Det är ju viktigt att du säger det. För det är ju under 70-talet som man formulerade
diskursen kring den neutrala omvårdaren som skulle vara i dialog med barnen.

Mikaela: Ja, det var under 70-talet, men sedan kom hela den här utbyggnaden. Forskarna
började kritisera. Man började kritisera och undra om det verkligen skulle vara så
här att man skulle lämna bort de här små barnen till förskolan. /…/ Var det riktigt
att professionella omvårdare kunde ta hand om så små barn? Då skulle ju
relationen mor – barn få en knäck. De skulle bli skadade för livet. Idag är
professionalism något helt annat! /…/

Hillevi:   Det här är jätteviktiga synpunkter för att förstå din attityd till jobbet när du gick in i
det tycker jag. Och vad jag är intresserad av är faktiskt det här avkönade sättet att
se på jobbet. Att man på 70-talet inte förknippar det med att det ska vara kvinnor.

Mikaela: På 70-talet var det ett politiskt arbete./…/ Jag tycker att det fanns en politisk
medvetenhet. Vi såg det ju som att förskolan var bra för barnen. Det var jag ju helt
övertygad om.

                                                  
814 Davies, 2000a, s.72.
815 Ibid., s.72-73.
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Mikaela uppmärksammar under våra samtal hur motstridigheterna hon upplever ger
upphov till nya sätt att tänka kring sin egen subjektivitet som förskollärare och kvinna.
Hon kommenterar senare att det här sättet att tänka har för henne känts som en “lätt-
nad”, eftersom hon nu uppfattar att alla de här motstridigheterna inte måste falla
tillbaka till henne som ensamt ansvarigt subjekt, utan att hon är delaktig i ett socialt
och historiskt sammanhang, där hon inte ensam är den som konstituerar vem hon är.
Hon säger:

Mikaela: Jag kan känna mig så lättad nu från att ha varit väldigt ångestfull ibland. Jag för-
står mig själv inte bara som Mikaela, utan i ett större historiskt sammanhang. Det
är ju jätteviktigt och det är en del i den här kollektiva läroprocessen, tycker jag.

Det är kanske inte nödvändigt att använda begreppet emancipation/frigörelse här, men
det ligger onekligen nära till hands med utgångspunkt från min poststrukturella och
överkryssade förståelse av ’emancipation’ som presenterats i avhandlingens fjärde
kapitel. Denna förståelse av ’emancipation’ relaterar starkt till Bronwyn Davies
beskrivning av hur motstridigheterna inom subjektet kan ge subjektet helt nya
möjligheter för handling. Hon skriver:

Dealing with contradiction within this model can enable one take up the possibility
of acting within the terms of one discourse rather than another at any one point in
time, depending on its relevance, the values of its products, how one is positioned
within it, and so on. Or it can facilitate a decision to refuse a discourse, or to refuse
the positioning made available within that discourse. It can also facilitate an
understanding of the collective and discursive nature of such refusals and of the
ways in which one might begin to generate alternative practices.816

En effekt av att vara så starkt inskriven som en könsneutral person som förskollärare är
att man i denna diskurs befinner sig i ett tillstånd av norm och därmed i en vision av att
vara likställd mannen. Könsneutraliteten och diskursen kring att kompetensen skall
vara knuten till person och inte till kön är, menar Kajsa Ohrlander, en mycket
”lyckosam konstruktion”.817 Den är lyckosam eftersom den så att säga redan över-
skrider dikotomiseringen man – kvinna, det vill säga det som många feminister i dag
eftersträvar. Men denna ”lyckosamma konstruktion” skapar inga brott, inga skillnader,
inga ytterligheter som problematiserar det för givet tagna. Det som jag på annat håll
betecknat som ”likhetsdiskursen” bekräftar och cementerar istället normen, och osyn-
liggör konflikt, ojämlikhet och olikhet i förhållande till det normerat ”mänskliga”,
under devisen: ”Vi är alla unika personligheter med olika kvaliteter”. Det är bara de
biologiska skillnaderna och den genetiska olikheten som är rumsren (”naturligt”
självklar) i denna neutrala likhets- och jämlihetsdiskurs. Från de nutidshistoriska

                                                  
816 Ibid., s.71-72.
817 Samtal med Kajsa Ohrlander, 25/10-99.



269

läsningarna i kapitel tre kan vi också dra oss till minnes att kvinnliga aspekter av
förskolläraryrket betecknades som ”tyst kunskap”, varvid de neutraliseras och
osynliggörs. Därmed undermineras och försvåras det poststrukturellt feministiska
perspektivets strävan efter att genom ett synliggörande av och med en tydlig
uppmärksamhet riktad mot den socialt, historiskt och mänskligt konstruerade normen,
de normerande praktikerna och de värdeskillnaderna som ges olika egenskaper, öppna
upp för multipla sätt att vara män och kvinnor. Enligt ”likhetsdiskursen” har ju ett
sådant uppöppnande redan åstadkommits! Därför kan svenska kvinnor fortfarande
under slutet av 1990 talet uttala sig med utgångspunkt från en könsneutral och i det
stora hela jämlik positionering i förhållande till mannen, som innebär att kvinnor
omöjligtvis kan känna sig diskriminerade på grundval av sitt kön. Deras val att
exempelvis arbeta deltid för att bättre kunna ta hand om sina barn, görs mot bakgrund
av diskurser om “naturliga” val och “jämställdhet” i äktenskapet med utgångspunkt
från gemensamma ekonomiska intressen. Genom att hålla sig till den könsneutrala
diskursen och diskursen om naturlighet undviker en majoritet av svenska kvinnor i
dag, precis som de flesta kvinnliga förskollärare, en positionering som den andre i be-
tydelsen “lesser” – ‘av ringare betydelse’. Inom förskolefältet idag är det dock den
manliga förskolläraren som intar en position av den andre. Det märkliga är dock att
detta inneburit en betydelseförskjutning med omvänd betydelse där “lesser is more”.
Den manliga förskolläraren uppvärderas på grund av sitt kön, eftersom han är en
”bristvara” och en efterlängtad och ”nödvändig” förebild för åtminstone hälften av för-
skolans barn. Från min egen erfarenhet har jag sett manliga förskollärare i högre grad
göra karriär inom fältet och gå vidare till föreståndartjänster, fackliga uppdrag eller
andra chefspositioner. Därmed skulle man kunna påstå att de rent positionerings-
mässigt återtar vad de riskerat genom att gå in i ett kvinnodominerat yrke.

Problemet, i ett feministiskt poststrukturellt perspektiv, med att kvinnliga för-
skollärare inte förstår sig själva som den andre i termer av “lesser”, är att det är svårare
för dem att göra sig själva uppmärksamma på hur de gjorts och görs respektive gör sig
själva till subjekt. Därmed är möjligheterna för ett överskridande och förändring
betydligt mindre. Min teoretiska utgångspunkt här finns i Butlers skrivning av att den
som befinner sig positionerad eller positionerar sig själv som norm (exempelvis vit,
medelklass, medelålders, man eller jämlik, vit, medelklass, könsneutral kvinna), har
svårare än andra att göra sig uppmärksam på hur denna norm konstituerar vem man
“är” eller upplever sig själv “vara”. Om man däremot konstitueras som den andre –
den som är olik och mindre värd än normen – blir normen synlig. Genom definitionen
av avvikelsen skapas normen. Man skulle kunna förstå det Butler skriver som att ett
dekonstruktivt ’emanciperande’ arbete underlättas av att subjektet någon gång eller i
något centralt sammanhang positionerar sig, eller blivit positionerad av andra, som den
andre.
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Jag menar att föreliggande arbete om förskollärares arbete med pedagogisk
dokumentation kring barnet och barns lärande visar att de med utgångspunkt från ett
dekonstruktivt arbete kan identifiera flera av de dominerande diskurserna och
småningom göra ’motstånd’; göra förskjutningar från och inom, eller överskrida dessa
diskurser. Det intressanta är att förskollärare gärna går in i ett dekonstruktivt arbete i
relation till bilden av barnet och i relation till vad en förskola är och ska vara, men att
det är betydligt svårare och mer smärtsamt att dekonstruera sin egen roll som kvinnlig
förskollärare. Detta kan, mot bakgrund av såväl de nutidshistoriska läsningarna i
kapitel tre och föreliggande läsning, framstå som märkligt, med tanke på de nästan
övertydliga diskurser om kvinnliga egenskaper, moderssubstitut och institutionaliserad
barnflicksroll som konstituerar förskolläraryrket. Bronwyn Davies visar dock vilka
svårigheter som finns med att gå in i dekonstruktiva processer och formulera
alternativa sätt att vara. Den första svårigheten är att de nya historierna/berättelserna
riskerar att bli tolkade mot bakgrund av gamla meningsbärande diskurser. Exempelvis
kan vi tänka oss att bara för att man plötsligt förstår hur kön spelar in i konstituerandet
av förskolläraryrket, bestämmer man sig för att helt enkelt luta sig tillbaka på gamla
diskurser om att personer med kvinnligt könsorgan; är bäst lämpade att ta hand om
små barn. Den andra svårigheten är att de personliga önskemålen i förhållande till
individens självförverkligande ingår i ett mönster som inte särskilt lätt låter sig rubbas,
eftersom de upplevs som något som kommer inifrån det essentiella jaget. Ett sådant
exempel kan vara det ovan nämnda att man helt enkelt ser sig själv som ”en barnkär
person”, som utan referens till kön valt att arbeta med barn. I båda fallen behöver vi
göra ’motstånd’ mot det som förefaller ”naturligt” och för givet taget för oss, vilket
självfallet är det allra svåraste att göra ’motstånd’ mot. Det är med utgångspunkt från
resonemangen ovan som jag, precis som Bronwyn Davies, tror att poststrukturell teori
har något att erbjuda de kvinnliga förskollärarna. Eller som Davies skriver:

Poststructuralism offers those who have never been recognized as having the sub-
ject status that men have had [or whatever norm], a way of recognising the means
by which they have been subjected, made object, deprived of agency, and inscribed
with patterns of desire that hold that oppressive cultural pattern in place. 818

För att kunna förändra och utveckla sin roll som förskollärare, menar jag att det är vik-
tigt att göra sig själv uppmärksam på vad det är för diskurser och diskursiva praktiker
som konstituerar oss. Det räcker inte att dekonstruera bilden av barnet, eftersom barnet
alltid står i en relation till oss vuxna, och det är i denna relation som barnet konstrue-
ras. Vad det är för vuxna subjekt som är delaktiga i konstruerandet av barnet blir där-
för inte en helt oväsentlig fråga! Bronwyn Davies skriver på ett sätt som jag förstår

                                                  
818 Davies, 2000a, s.72.
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som oerhört hoppfullt, om hur det poststrukturella subjektet är i konstant rörelse och
förändring.

The subject of poststructuralism, unlike the humanist subject, then, is constantly in
process; it only exists as process; it is revised and (re)presented through images,
metaphors, storylines and other features of language, such as pronoun grammar; it
is spoken and re-spoken, each speaking existing in a palimpsest with the others.819

Avslutningsvis vill jag ge ett exempel på hur vi i det kooperativa arbetet upptäcker att
vi befinner oss i en förändring och ständig tillblivelse. Solveig läser för gruppen från
sitt intervjuutdrag från tre år tidigare. I texten står:
”Hillevi: Det verkar inte som att du har tänkt på dig själv i egenskap av kvinna?
Solveig: Nej!”
Ett stort gapskratt rungar ut i rummet och Mikaela ropar:
”Snacka om förnekelse!”
Vi skrattar ännu mer hysteriskt och Solveig säger:
”Jag fattade inte vad hon pratade om!”

                                                  
819 Davies, 1997, s.275.
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7

pedagogisk dokumentation som en praktik av ’motstånd’,

en ’motståndets’ etik och ett rum för överskridande
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INLEDNING

It is not just that deconstruction cannot found a politics, while other ways of
thinking can. It is that deconstruction can make founded political programs

more useful by making their in-built problems more visible. To act is
therefore not to ignore deconstruction, but actively to transgress it without

giving it up.
 (Gayatri Chakravorty Spivak).820

Det här forskningsarbetet visar att det inte finns något enkelt sätt att förstå förändrings-
arbete. Det är inte någon självklarhet att ett förändringsarbete med nödvändighet leder
till något ”bättre” nytt. Det finns tvärtom en risk för att förändringarna blir ny
normerande praktik. Ord och begrepp byts ibland ut men förhållningssätt och praktiskt
handlande producerar ”samma” sorts normaliserade barn.821 Mot bakgrund av de nu-
tidshistoriska läsningarna av observations- och dokumentationsarbete i kapitel tre kan
man förstå att vi observerar och dokumenterar då som nu, men att sättet att ge
innebörd till och förstå dessa praktiker hela tiden skiftar. Diskurserna som informerar
oss när vi ger observations- och dokumentationsarbetet betydelser och innebörder byts
helt enkelt ut. Ett exempel är när ett löpande observationsprotokoll inte längre görs för
att bedöma ett barns utveckling, utan istället används för att synliggöra pedagogens
”tysta kunskap”. Eller när observationer av barnens arbete/lek inte görs med syfte att
synliggöra var utvecklingshjälpen skall sättas in för att uppnå normalitet, utan istället
görs för att synliggöra vad barn kan och tänker, med syfte att få dem att ”utveckla”
eller ”förändra” sitt tänkande – ibland med en på förhand beslutad färdighet eller
kunskap som slutmål.822

De nutidshistoriska läsningarna i kapitel tre ger exempel på hur ett skifte mellan
olika betydelsebärande diskurser kan få stora konsekvenser för barnen, men också i
stort sett inga alls. Det Reggio Emilia inspirerade arbetet med pedagogisk
dokumentation riskerar, precis som alla andra formulerade pedagogiska praktiker,
filosofier och metoder, att stelna i programliknande och normerande former och
begreppsapparater. Det är därför viktigt att förstå att alla former av uttalat
förändringsarbete alltid riskerar att producera nya former av dominerande diskurser
och praktiker. För att ett förändringsarbete skall kunna vara kontinuerligt och ständigt
pågående behöver såväl verksamma pedagoger och andra i samarbete med dessa, finna
nya och egna praktiker där möjligheten finns för ett uppöppnande inför skillnader,
mångfald, olikhet, osäkerhet och motstridighet, som inte blir hotfullt utan kreativt. En
framkomlig väg, som det föreliggande arbetets läsningar och kooperativa processer i
kapitel sex delvis kan uppvisa, är att utgå från dokumenterad pedagogisk praktik och

                                                  
820 Spivak, 1993, s.121.
821 Hultqvist, 1998a; 1998b; Fendler, 1998.
822 Se kapitel 3.
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arbeta med olika former av dekonstruktiva processer. Att synliggöra och ”lägga
praktiken på bordet” för att försöka förstå och kritiskt granska den, kan innebära att
nya/andra sätt att tala och tänka teori/praktik möjliggörs. Sådana samtal skiljer sig från
samtal som strävar efter att ställa upp målsättningar och planera praktiken med
utgångspunkt från abstrakta, ”allmängiltiga” sanningar. De skiljer sig från samtal som
strävar efter att endast hitta det lika och det som förenar, exempelvis i form av en
gemensam värdegrund. Så fort man håller sig på avstånd från praktiken och laborerar
med det man uppfattar som allmängiltiga begrepp, riskerar man också alltid att hamna
i totalisering och uteslutning. Ett ’motståndets’ etik måste därför innebära ett
oupphörligt dekonstruerande, där olikheten kontinuerligt synliggörs och läggs på
bordet, för att kunna ta ansvar för alla såväl avsiktliga som oavsiktliga konsekvenser.
En ’motståndets’ etik behöver utgå från konkreta dokument – allt det jag med post-
strukturalistisk diskurs kallar texter – av pågående pedagogisk praktik, där både
barnens och de vuxnas tänkande och görande kan avläsas på multipla sätt. Detta var ett
tänkande som jag kunde formulera tidigt, med utgångspunkt från vad jag kunde se av
vad som försiggick i den pedagogiska praktiken i Reggio Emilia, men även delvis i
Sverige. Jag kunde dock inte teoretiskt materialisera detta tänkande/handlande förrän
efter mina läsningar och mitt utprövande av poststrukturella och feministisk post-
strukturella texter och forskningspraktiker i ett kooperativt arbete med pedagoger. En
annan viktig aspekt var att det pedagogerna ganska snart behärskade verktygen för var
ett dekonstruktivt arbete i förhållande till barnens arbete, lek, tänkande och teorier.
Vad som däremot var betydligt svårare att dekonstruera var dokumentation av pedago-
gernas eget tänkande och handlande. Detta blev tydligt i min första konfrontation med
pedagogerna, där jag ville att de skulle göra flera olika läsningar av ett material som
inbegrep deras egna ord och beskrivningar av deras handlingar i arbetet med barnen.
Men för att ett arbete med pedagogisk dokumentation skall kunna vara ett verktyg i ett
kontinuerligt förändringsarbete insåg jag nödvändigheten av att kunna tänka dekon-
struktivt kring sitt eget arbete och sina egna föreställningar. Vad är det som gör att vi
gör det vi gör, och säger det vi säger till barnen och till varandra? Hur kommer det sig
att vi förstår det barnen tänker och gör på just det sätt vi förstår det? Och vad är det
som gör att vi förstår själva praktiken och vårt eget handlande på det sätt vi förstår det?

OM FÖRÄNDRING OCH DEN NÖDVÄNDIGA MEN ’FARLIGA’
DEKONSTRUKTIONEN

Begreppet dekonstruktion blev ett viktigt verktyg för att förstå det som delvis redan
pågick, men också för att tala och skriva fram nya möjligheter både för min egen och
de deltagande förskollärarnas praktik. Min förståelse av dekonstruktion innebär inte att
jag måste överge pedagogikens oomtvistat modernistiska strävanden efter ”bättre”
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utbildning. Däremot tror jag att det är möjligt, och till och med nödvändigt, att förstå
både pedagogik och innebörden av begreppen makt, motstånd och emancipation på
andra sätt än de dominerande. All intervention i alla former av praktiker är alltid
behäftad med en risk, eller som Foucault uttryckte saken och som citeras i avhand-
lingens inledning: ”My point is not that everything is bad, but that everything is
dangerous!”823 Att träda in i en pedagogisk situation eller ett pedagogiskt rum med en
subjektivitet som pedagog, innebär en maktproducerande situation som alltid riskerar
att bli ’farlig’, det vill säga som för någon part kan få oönskade eller negativa
konsekvenser. På motsvarande sätt innebär en subjektivitet som forskare i en forsk-
ningssituation liknande risker i ett oundvikligt maktproducerande. En ’farlig’ fråga
som jag ofta tänker kring är; Vem och/eller vilket samhälle vill egentligen ha barn som
är jämlika vuxna; barn vars tankar, teorier och kunskapsskapande processer ges lika
stort värde som de gängse och/eller dominerande vetenskapliga? Vad får en makt-,
hierarki- och positionsförskjutning av dikotomin barn – vuxen för konsekvenser, annat
än att man i dag åtalar och straffbemyndigar allt yngre barn? Ibland frågar jag mig
även: Vem och/eller vilket samhälle vill ha kunskapsskapande, utforskande och själv-
kritiskt granskande pedagoger som utmanar våra föreställningar om barn och lärande?
Och slutligen: Vem och/eller vilket samhälle vill egentligen ha kritiskt granskande
forskare med uppgift att ”störa” och problematisera det vi tror är svaren på samhällets
frågor och problem, för att hitta andra vägar än de som verkar mest självklara?

Jag insåg ganska tidigt att för att förstå förändring måste jag ha kunskap om hur ett
enskilt subjekt konstitueras och omkonstitueras – oupphörligen befinner sig i ett till-
blivande – utan att för den skull göra en traditionell dikotomisering mellan individ och
samhälle/kultur. Den feministiskt poststrukturella subjektivitetsteorins till synes
motstridiga men överskridande bidrag är att rikta sin uppmärksamhet mot det enskilda
subjektets oupphörliga tillblivelse, trots sin utgångspunkt i ett teoretiskt paradigm som
sett nödvändigheten av att formulera metaforen om ”subjektets död”. Eftersom
subjektet och kollektivet konstitueras ömsesidigt och samtidigt i denna diskurs, utgår
förändringar/omkonstitueranden från förskjutningar och överskridanden som sker i ett
så ömsesidigt och oupplösligt beroendeförhållande att vi språkligt inte borde göra
någon skillnad mellan subjekt och kollektiv. Bronwyn Davies menar att subjektet inte
bara lär sig tänka i enlighet med en given kulturs dominerande tankestrukturer, logiker
och föreställningar, utan att hela subjektet som kropp interagerar med omvärlden i
enlighet med kulturens dominerande meningsbärande diskurser.824 Judith Butler
använder uttrycket ”performance”, och avser med detta vårt framförande (gestaltande)
av oss själva som män, kvinnor, barn och människor.825 Eller, för att undvika
betydelsekonnotationer till psykologins gestaltande, skulle jag hellre vilja tala om den

                                                  
823 Foucault, 1984, s.343.
824 Davies, 2000a, s.65.
825 Butler, 1993, s.2.
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diskursiva performativitet som vårt tillstånd av oupphörlig tillblivelse som levande
varelser innebär. Både i våra livspraktiker och i den pedagogiska och forsknings-
praktiken praktiserar vi dagligen ”ett förgivet taget sätt att leva” (”life-practice-as-
usual”). Med ett slags självklarhetens automatik ”faller vi in i” sätt att göra, tänka och
tala, för att just dessa sätt är de som råkar finns till hands och som vi inte behöver
anstränga oss för att utföra.826 Samtidigt är det just via, till och med den minsta
förskjutning i ett sådant beteende, som en större förändring senare kan sägas ha
uppstått i ett kollektiv. De för givet tagna sätten att vara, leva och praktisera står ofta ”i
vägen” för oss i en strävan efter förändring, trots att vi gör oss uppmärksamma på
dem. Inte ens när vi har tillgång till andra sätt att tänka och agera, är det så lätt som att
bara göra på ett annat sätt. Ibland får detta oss att tro att de för givet tagna sätten ”är”
vår praktik eller att jag ”är” sådan. Det är mot sådana för givet tagna sätt att handla och
tänka som vi behöver göra ’motstånd’, utan att för den skull hamna i nya ”sanningar”
och självklara praktiker. Historien är full av exempel på hur både verksamma
pedagoger och andra gjort motstånd mot för givet tagna sätt, bara för att formulera och
institutionalisera nya normerande synsätt, praktiker och rutiner, vilket mina
nutidshistoriska läsningar tydligt visar. Mot bakgrund av de nutidshistoriska läs-
ningarna skulle jag vilja hävda att ett sätt att förstå varför pedagogik och pedagogisk
forskning utgör ett slags frälsningskultur sammanhänger med ett religiöst
upplysningsarv där förskolans arbete i första hand är ett moraliskt arbete instiftat av
Gud, med en strävan efter att fostra barnen i enlighet med det sanna, rätta och sköna.
Småningom skulle Gud ersättas med vetenskapen, men med samma frälsningseffekt.
Dessutom sammanhänger frälsningstänkandet med 1800-talets föreställningar om att
det bara var kvinnan som kunde göra detta för samhället grundläggande, värdemässiga
och moraliska arbete, eller med andra ord filantropin. Ellen Moberg skriver att det
handlar om kvinnor ”med viljan att tjäna som här söka sin livsuppgift”, och att det är
”det moderliga sinnet” som är väsentligast för yrkesrollen.827 Det man som kvinna och
pedagog gör i en pedagogisk praktik bedöms både medvetet och omedvetet därför mot
en mycket stark norm av gemensamma värden, och bara kan bedömas i termer av
”rätt” eller ”fel”, i både deras egna och andras ögon. Rädslan över att bli bedömd som
”fel” handlar därför inte bara om ett hot mot den egna professionaliteten som kvinnlig
pedagog, utan, som vi såg i den sista läsningens kollektiva biografiarbete, också om ett
hot mot kvinnligheten och den sammanhängande förmågan till moderlighet. Det
dekonstruktiva arbete som de kooperativa läroprocesserna innebar i detta avhandlings-
projekt handlade dock aldrig om att förstå praktiken som ”rätt” eller ”fel”, eller ens
mer eller mindre ”rätt”. Istället handlande det om att det som kan förstås som ”rätt”
också samtidigt kan förstås som ”fel”, men att det också finns många andra – multipla
– sätt att förstå praktiken. När pedagogerna blev delaktiga i att göra multipla
                                                  
826 Davies, 2000, s.65.
827 Moberg, 1937, s.73.
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läsningar/förståelser av sin praktik föll hotet om att vara ”rätt” eller ”fel” helt och
hållet bort. Den normativa värdegrunden för verksamheten var något förhandlingsbart
mellan pedagoger, föräldrar och barn, och framför allt något man gjorde kooperativt
och inte något essentiellt ”där ute” av Gud eller vetenskapen instiftat. Det är i denna
kontext pedagogisk dokumentation som en praktik av kontinuerligt ’motstånd’ skall
förstås.

Det ’motståndsbegrepp’ jag här refererar till överskrider den dominerande för-
ståelsen av motstånd som något man tar avstånd från, ett motvärn eller ett uteslutande
av något ”dåligt” för att ersätta det med det nya ”rätta”. Istället vill jag hänvisa till det
grekiska ordet för motstånd, εναντιος, som betecknar ett förhållande av ansikte mot
ansikte, men som också används i betydelsen ”i närvaron av”.828 Med andra ord vill jag
ge begreppet motstånd en förskjuten innebörd som innebär en kooperativ process av
försök till betydelseförskjutningar av de närvarande och frånvarande betydelserna; att
ansikte mot ansikte med andra och andra innebörder ge sig in i ett spel av betydelse-
skillnader med förändring som en möjlig konsekvens.

FÖRÄNDRING, DEKONSTRUKTION, ETIK OCH ANSVAR

Men varför är förändring överhuvudtaget viktigt? Varför kan inte förskollärarna
fortsätta praktisera pedagogik i enlighet med ett för givet taget sätt? Varför vill de ha
förändring? Det ena är att jag förstår förändring som ofrånkomlig om vi utgår från att
livet är en ständig process av tillblivelse. Frågan är bara till vad och på vems
huvudsakliga villkor förändringen sker? Det andra är att det redan finns ett motstånd
mot normerande beteenden. Frågan är dock på vilket sätt och vem/vilka det är som gör
motstånd, mot vad och vad som avses att uppnås? Vad jag vill säga med detta är att jag
tror att åtrån efter förändring förmodligen är lika stark hos människan som åtrån efter
att allt skall vara som det alltid varit. Samtidigt som förändring är ofrånkomlig är
åtrådd förändring inte sällan till synes ouppnåelig. Det handlar om motstridigheter där
den ena aspekten i en mening förutsätter den andra. Precis som det närvarande beror
av det frånvarande, och förändring/omformulering och till och med det åtråvärda
tillståndet av förvandling beror av det som kommer före.

Som redan visats i avhandlingens andra kapitel menade Foucault att för givet tagna
sätt att tänka – diskursiva regimer – alltid genererar ett motstånd i form av motdiskur-
ser, och att makten ofta blir synliggjord via motståndet.829 Juridikprofessorn Jane Flax
skriver om nödvändigheten av att strategiskt identifiera och gå i motstånd mot norma-
liserande och essentialistiska/allmängiltigt normativa sätt att tänka och praktisera i
samhället. Essentialistiska argument kan visserligen vara användbara för att bygga upp

                                                  
828 William Olsson, 2000.
829 Foucault, 1984; 1990.
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känslor av tillhörighet och solidaritet i en grupp, men ju mer framgångsrik gruppen är
med att framföra sina essentialistiska argument, desto fler olikheter utesluter de och
desto mer förtryckande riskerar de att bli för andra grupper i samhället.830 Valerie
Walkerdine skriver i sin bok Mastery of Reason (1988), att vi måste förstå att känslan
av ett intellektuellt bemästrande av såväl kunskap, känslor och kropp i vår kultur upp-
levs som extremt njutningsbar. Ändå är detta bemästrande, i en poststrukturellt per-
spektiv, bara en fiktion, skriver Walkerdine. Men eftersom dess effekter i termer av
förtryck är materiella och verkliga in på bara skinnet för dem som utsätts för detta
bemästrande, måste vi ta det på djupaste allvar.831 Västerländska stater efter upplys-
ningen karaktäriseras av sina normaliserande diskurser omvandlande till statliga
praktiker, och därmed också av legitima strategier för dominans och maktutövande,
fortsätter Flax.832 I de nutidshistoriska läsningarna försökte jag bland annat visa hur
utvecklingspsykologins normaliserande praktiker omvandlats till praktiker av domi-
nans och maktutövande i förhållande till både barnen och deras föräldrar, men även i
förhållande till förskollärarna själva. Vi tror att objektiv sanning och rättvisa är
avhängiga av varandra, men Flax menar att det är farligt att ta för givet att rättvisa
grundar sig på transcendentala (universella/allmängiltiga) antaganden om sanning och
objektivitet. Detta tänkandes misslyckande kan vi se om vi tittar på de grupper i sam-
hället som indirekt förstås som mindre värda, och som kräver mer av samhällets kon-
troll än andra medborgare, såsom människor av andra raser eller nationalitet, socialt
utslagna, kvinnor och barn som inte betraktas som fullt normala, exempelvis barn med
diagnoserna DAMP och ADHD. Därför, menar Flax, behövs den poststrukturella
kritiken som ett sätt att störa och undergräva de stora normaliserande diskurserna om
subjektivitet och rättvisa. Och därför behövs den poststrukturella kritiken för att störa
och undergräva de normaliserande diskurserna om barn, barns utveckling och lärande.

Förändring är troligtvis en ofrånkomlig effekt av en praktik som handlar om att
störa, undergräva, synliggöra, förskjuta. Samtidigt talar Derrida om dekonstruktionen,
inte som metod eller teori, utan som något ”som händer”. Det är det som kan hända i
det handlande tänkandets och tänkande handlandets ofullkomliga upprepningar, och
som därmed ruckar på, förskjuter eller omformar rådande handlings-/tankemönster
eller strukturer.833 Det är ankomsten av det oväntade – händelsen – och det som på
förhand är omöjligt att veta något om. Bara det som är okänt och omöjligt kan
överhuvudtaget sägas komma, säger Derrida. Det kända kan inte komma för det är
redan här. Dekonstruktionen är främlingen som kommer och som man välkomnar utan

                                                  
830 Flax, 1993, s.111.
831 Walkerdine, 1988, s.186. Hennes kommentar på samma sida till detta resonemang, kopplat till
utvecklingspsykologen Jean Piaget är: ”The ’reasonable person’, in Piaget’s terms, is ’in love with ideas’ and not
bodies.”
832 Flax, 1993, s.113.
833 Derrida, 2000. Föreläsning, samt Derridas svar på efterföljande frågor, vid Uppsala universitet den 29 maj år
2000. Se även Capoto, 1997.
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att veta vad som kommer att hända eller hur det kommer att påverka mig. Det handlar
om att öppna sig för att se det omöjliga som möjligt och det möjliga som omöjligt.
Dekonstruktionen kan bra äga rum när man inte tillerkänner något ett ”som om” – ett
ideal, en sanning om något. Att aktivt välja att arbeta med dekonstruktion innebär dels
ett motstånd mot det givna och dels en handling av tilltro till det okända som kan
komma – själva ”om-et”. Det farliga ”kanske”. Men för att välkomna ”om-et” och
”kanske-t” behöver vi dekonstuera ”som-et” – den givna, ideala, sanna föreställningen
om något. Det är på denna gräns till det okända, ofattbara och omöjliga som vi måste
ta ett ansvar.834 Spivak menar att detta handlar om att se möjligheterna trots att man
står ”vid avgrundens brant” – the abyss – som den poststrukturella dekonstruktionen
lätt kan uppfattas som. Med referens till Nietzsche skriver Spivak om viljan till ”okun-
skap” och osäkerhet som en möjlighet.835 Denise Egéa-Kuehne skriver om förhållandet
mellan dekonstruktion och ansvar:

[D]econstruction and responsibility merge in their attempt to apply critical rigor.
Not with the intention of dismissing, discarding, or destroying what might appear
to be deemed “wrong” or “untrue”, but with a serious intent to uncover and reveal
dilemmas, and the very impossibility inherent to them to be avoided, reconciled, or
ignored.836

Själv säger Derrida i en intervju att även om dekonstruktion inte är en filosofi om
filosofin, med en inbyggd etik, så innebär detta dock inte att den dekonstruktiva
praktiken inte är politisk eller tar ett etiskt ansvar.837 En poststrukturell etik, hävdar
Elisabeth Adams St.Pierre, handlar inte om en transcendental etik som klart definierad
på förhand gäller för alla i alla situationer, utan det handlar om en etik som kräver att
vi relaterar till varje specifikt sammanhang. Hon skriver: ”Rather, ethics explodes
anew in every circumstance, demands a specific reinscription, and hounds praxis
unmercifully”.838 Det handlar om en annan slags etik, för ett såväl vetenskapligt som
politiskt handlande, som med utgångspunkt från ett dekonstruktivt tänkande aldrig kan
göra universella anspråk på vad som är rätt och fel. Denna andra slags etik, utan
frälsningens erkännande av universella ”budord” om barns utveckling, barndomens
och lärandets essenser, menar jag att även den pedagogiska praktiken behöver.

När Jane Flax skriver om hur rättvisa är möjlig utan att bygga på en transcendental
objektiv sanning, relaterar detta starkt till det som jag skulle vilja kalla ett rum för
överskridande i ett arbete med pedagogisk dokumentation som ett ’motståndets’ etik.
På samma sätt som jag menar att det dekonstruktiva samtalet kring dokumentationen i

                                                  
834 Ibid.
835 Spivak, 1976, s.xxx.
836 Egéa-Kuehne, 1995, s.302.
837 Derrida &Ewald, 1995, s.291.”
838 Adams St.Pierre, 1997, s.176.
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ett ’motståndets’ etik förutsätter etiska ställningstaganden om alla deltagares och alla
utsagors lika värde, och ett kollektivt förhandlande och omförhandlande om vad det är
för etik som gäller på den specifika förskolan, skriver Flax på följande sätt om
förutsättningarna för att kollektivet skall kunna ta ansvar för lag och rättvisa i ett
samhälle.839 För det första krävs en öppenhet som innebär att man månar om och
erkänner möjligheterna till förändring och olikhet. För det andra måste kollektivet
inbegripa personer som åtrår rättvisa. Sådana personer accepterar lättare än andra
ansvar och är inte rädda för ett ömsesidigt beroende, utan att för den skull erkänna
individens integritet. Detta är personer som kan tolerera att vara engagerade i en öppen
process utan garanterade slutresultat eller en förväntat befordran och/eller förväntade
privilegier. De blir oroade först när diskurserna blir för ensidiga, stabila och/eller
samstämmiga. För det tredje måste man i det kollektiva arbetet kunna synliggöra de
processer som pågår och de samband som finns mellan det som sägs och görs etc. Flax
menar också att det krävs att de regler som med nödvändighet måste finnas i ett
kollektivt samspel skall vara öppna för omförhandlande, eftersom reglernas potentiella
makt ligger i de överenskommelser man gjort när man kommer fram till dessa. En
annan sak som Flax poängterar, och som relaterar starkt till förskollärarnas känsla av
professionalitet i ett förändringsarbete, är att ansvar inte är meningsfullt om man inte
har praktisk möjlighet att sedan genomföra förändringen och få ta de praktiska
konsekvenserna av det egna handlandet. De förutsättningar för rättvisa som Flax
skisserar har starka relationer till de möjlighetsvillkor jag i det föregående kapitlet
skisserade för det dekonstruktiva samtalet. Det finns dock en sak som jag saknar här,
som Bronwyn Davies (2000a) mycket tydligt poängterat när hon skriver om
förändringsarbete, nämligen att det krävs väldigt mycket kunskap om det som man
försöker förändra. Att försöka förändra en svensk förskolepraktik kräver med andra
ord mycket kunskap om hur en svensk förskolepraktik är konstituerad, helst läst med
utgångspunkt från dokumentation av den egna pågående praktiken. Davies uttrycker
saken på ett annat sätt i följande citat: ”Any reading against the grain implies a de-
tailed knowledge of the grain itself”.840 Att ställa sig ansikte mot ansikte med och
förstå innebörderna i den väv vi är invävda i och vävt in oss själva i.

OM ÅTRÅN EFTER ’MOTSTÅNDETS’ ETIK

Etiskt sätt beror jaget ständigt av den andres svar, vilket paradoxalt nog är
ett frihetens beroende, och insatsen är följaktligen den ibland omänskliga

öppenheten för den andres nyckfullhet.
(Magnus William Olsson)841

                                                  
839 Flax, 1993, s.126.
840 Davies, 2000a, s.85.
841 William Olsson, 2000.
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Det föregående kapitlets fyra olika läsningar av dokumenterad praktik från Skorpan
förhåller sig till motstånd på lite olika sätt. Läsningarna visar att det som händer i en
pedagogisk praktik och/eller en forskningspraktik aldrig kan handla om att i ett enkelt
orsaks – verkan förhållande möjliggöra praktiker av ’motstånd’ för att uppnå frigörelse
för barn respektive deltagare. Både barnen och deltagarna kommer på olika sätt att
’svara’ och ge uttryck för att de inte vill låta sig emanciperas/frigöras, eller vill ”ges en
röst”. Inom den feministiska forskningspraktiken blir detta tydligt. Kvinnor tar lika
ofta spjärn mot befrielsefeminism som de låter sig ”befrias” av den. Ett sätt att förstå
kvinnliga lärares och förskollärares avståndstagande mot befrielsefeminism, är mot
bakgrund av att kvinnor i dessa yrken har positionerats som objekt i förhållande till
både barnet och kunskapen. Från denna position upplever de helt enkelt inte att de har
rätten att positionera sig som subjekt i sin yrkesroll, eftersom de är de objekt/”verktyg”
som ”för barnets bästa” är tillsatta som ”överförare av kunskap”. Petra Munroe menar
att den kvinnliga läraren alltid har betraktats som någon som bara kan var ett verktyg
som överför kunskap till barnet, men som aldrig själv kan vara ett intellektuellt
kunskapsskapande självständigt subjekt. Därmed, menar Munroe, är själva benäm-
nandet av den kvinnliga läraren/förskolläraren som ett kunskapsskapande subjekt en
handling av motstånd.842 Mot bakgrund av detta menar hon att vi behöver tänka om,
inte bara kring motståndsbegreppet, utan även kring vad pedagogik är med ett sådant
feministiskt perspektiv på lärarrollen. Hon skriver:

How women teachers negotiate the tensions between dominant stereotypes of
women’s nature and social role and the meanings they give to their work is central
not only to rethinking resistance but fundamental to rethinking pedagogy and
curriculum from women’s standpoint.843

I den ’motståndets’ etik som jag försökt skriva fram i detta arbete, vill jag använda
’motståndet’ som en viktig kraft i själva förändringsarbetet. Det är en etik som inte
bara bygger på ett gemensamt kontrakt om en strävan efter att vara i förändring och
samarbete, utan också om att försöka förstå såväl ’motstånd’ som ’makt’ och
’frigörelse’ med utgångspunkt från de drivkrafter/begär/åtrå/längtan (desires) som
driver oss i livet. Det är inte självklart vilka drivkrafter/begär (desires)844 som är
viktigast för det enskilda subjektet i ett förändringsarbete, och huruvida de är uttryckta
eller tysta/oformulerade. En formulerad vilja/intention om att nå fram till ny kunskap
om sig själv som pedagog ”räcker” inte alltid, eftersom det outtalade/oformule-
rade/uteslutna/tysta kan komma emellan som ett motstånd. Ett sådant oformulerat
motstånd kan exempelvis hänga samman med den invanda konstruktionen av sig själv
                                                  
842 Munroe, 1996, s.16.
843 Ibid., s.17.
844 Översättningen av det engelska begreppet ”desire” är med nödvändighet skiftande beroende på
sammanhanget. Därmed använder jag flera ord för ”desire”, såsom drivkraft, begär, åtrå men även det svagare
och otydligare ordet önskan.
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som ett ”medel”/objekt för andras välbefinnande och utveckling, som gör det svårt att
agera som ett agentiskt subjekt i förhållande till den egna förändringen. Ett annat
subjekt kan i samma situation svara på just de här omformulerade/tysta krafterna av
begär/längtan/åtrå, trots att hon inte haft en formulerad intention att förändras eller låta
sig påverkas. Den oformulerade kunskapen eller åtrån kan därmed ”bryta igenom” till
och med ett starkt uttryckt avståndstagande motstånd mot ny kunskap och/eller
förändring.845 Motståndets etik innebär således att vi måste förstå att förändringsarbete
aldrig tar några tydliga och självklara vägar.

Men hur skulle man tydligare kunna formulera och förstå den åtrå dessa förskol-
lärare har när de går in i dessa förhållandevis krävande reflekterande processer? Jag
vill här ytterligare och närmare resonera lite kring vad det är som gör att de inte längre
tycks åtrå bekvämligheten i att följa en given ”karta”, utan istället åtrår ett reflekteran-
de motstånd mot sina tolkningar och föreställningar om barn, pedagogisk praktik och
den egna yrkesrollen? Detta är en fråga som bland andra Bronwyn Davies ställt till
mig upprepade gånger när jag berättat om mitt projekt. Hennes fråga ställer på sin
spets vem som tilltros möjligheten, eller kanske till och med kompetensen, att
tänka/handla dekonstuktivt. Vilka kan endast anses vara ”offer” för, eller icke agen-
tiska marionetter i förhållande till, dominerande diskursiva praktiker? Vilka har
möjlighet, kompetens, rättighet eller helt enkelt tid att vara dekonstruktörer av sin egen
och andras praktiker? Frågan ställer faktiskt även på sin spets den feministiskt post-
strukturella hållning som Bronwyn Davies hjälpt mig att både textualisera/formulera
och delvis materialisera i vad jag uppfattat som ett annat sätt att forska. Därmed
ifrågasätter denna fråga även det som jag i detta avslutande kapitel hävdat, nämligen
att praktiserande pedagoger själva kan, som Flax säger, störa och undergräva
normaliserande diskurser, åtrå rättvisa, och omformulera en situerad etik.846 Med andra
ord: Kan praktiserande pedagoger ta det ansvar som jag ovan skrivit fram som
utmärkande för den dekonstruktiva praktiken och öppna upp för främlingen som
oväntat står vid dörren för att utmana oss? Bronwyn Davies ställde frågan som
tvingade mig att ytterligare formulera mig kring förskollärararnas åtrå i förhållande till
ett dekonstruktivt arbete, men det är samtidigt i hennes texter som jag finner teoretiska
referenser till det jag tänker om denna åtrå. I mitt fortbildande arbete med förskollärare
och lärare förundras jag allt oftare över både styrkan av denna åtrå och pedagogernas

                                                  
845 Jag talar här mycket avsiktligt inte i termer av medveten respektive omedveten åtrå, intention etc, eftersom
detta refererar till psykoanalytisk teori som utgår från att det omedvetna utgör ett ”naturligt” nedlagt och till och
med nedärvt motstånd mot det kulturellt och socialt inskrivet medvetna. Judith Butler (1993) skriver att det är
viktigt att förstå att även detta ”omedvetna” psykiska motstånd är diskursivt inskrivet. Även det ”omedvetna”
innehåller en rad ”storylines” och positioneringar som skrivits in i oss men förträngts eller ”glömts”. Därför är
Butler kritisk till psykoanalysen, eftersom de generellt definierar det psykiska motståndet som befriat från
normaliserande diskurser, vilket ur ett poststrukturellt perspektiv är omöjligt. Således använder jag istället
termerna formulerad/uttalad respektive oformulerad/outtalad åtrå, intention etc. Se även kap 4, samt kap 6 fjärde
läsningen.
846 Flax, 1993, s.126
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outtröttliga kompetenser. Davies skriver att det som konsituterar åtrån/driften (desire)
är att vi tror att det är något som betraktats som en indikator på ”vilka vi egentligen är”
– vårt essentiella jag. Som kvinnor åtrår vi män, och gärna män som vi tror kan se till
att det blir mat på bordet och ge oss välskapta avkommor. ”Det essentiella jaget” har
specifika drifter som vi ofta uppfattar som biologiskt nedlagda eller del i en essentiell
personlighet. Mot detta ställer Davies en förståelse av drifterna som något som vi
konstruerar, eller för att ligga närmare hennes egna ord – som vi ”talar till existens”.847

De formas via diskursiva och interaktiva praktiker, där berättelser och metaforer om
hur livet skall levas blir ledande för oss i våra livsval. Mot bakgrund av detta
resonemang menar jag att åtrån efter att arbeta på detta sätt med ett pedagogiskt
dokumentationsarbete och gå in i dekonstruktiva samtal är en konstruerad åtrå. När
man en gång prövat att praktisera och leva i ett reflekterande, eller i dekonstruerande
läroprocesser, har man konstruerat en åtrå efter detta sätt att förhålla sig och lära sig,
som man sedan inte vill vara utan. Som jag ovan redan resonerat, tror jag att denna åtrå
skapas i upptäckten av att dekonstruktionen inte dömer i termer av ”rätt” och ”fel” i
förhållande till essentiella sanningar (instiftade av Gud eller vetenskapen) om vad ett
barn är och vad en kvinna bör vara som förskollärare. Kanske beror det även på
känslan man får av att aldrig bli fullärd och att allting alltid måste förstås i relation till
det sammanhang där det tänkts och gjorts. Detsamma, menar jag, gäller naturligtvis
forskaren och min konstruerade åtrå efter en dekonstruerande forskningspraktik.

Det finns något annat som jag också tänker kring förskollärarnas och min egen åtrå
efter att arbeta med pedagogisk dokumentation som en praktik av ’motstånd’. Även nu
tar jag min utgångspunkt i Davies skrivningar och nu med referens till Kristevas ”tre
generationer” av feminism.848 Dessa tre generationer feminismers åtrå formuleras på
följande sätt. Den första generationen av liberal feminism åtrådde en tillgång till den
manliga symboliska ordningen. Det handlade om att placera sig själv på den starka
sidan av dikotomin. Många av förskolans pionjärer erövrade också det teoretiska
paradigm och de praktiker som kunde ge förskolan legitimitet i samhället, för att
återknyta till de nutidshistoriska läsningarna i kapitel tre. Den andra generationen av
radikal feminism åtrådde istället en separation från den manliga symboliska ordningen,
för att istället upphöja den kvinnliga olikheten. Nu handlade det om att hylla den sidan
av dikotomin där man själv befinner sig. Eller som förskollärarna gjorde under sin
legitimitetskris under 1980-talet; hävda förskollärarnas ”tysta kunskap” i arbetet med
barnen. Den tredje generationen feminism åtrår istället en multipel och fragmenterad
identitet som kvinna. Den innebär att kvinnligt och manligt inte behöver ses i
opposition mot vartannat, utan kan omfattas samtidigt, men inte som likhet utan som
multipla sätt att vara.849 Det är på detta sätt jag uppfattar den åtrå som finns hos de

                                                  
847 Ibid., s.37.
848 Davies, 2000a, s.38-39.
849 Ibid., s.38.
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förskollärare och lärare jag möter i mitt fortbildningsarbete, både vad gäller deras
identitet som kvinnor/män och förskollärare/lärare, men även i förhållande till hur de
förstår barn, barns lärande och pedagogisk praktik. De söker vägar att härbärgera den
olikhet och mångfald som de identifierar hos barn och i sig själva, men de har svårt att
tänka sig hur det kan gå till. Poststrukturalistisk diskurs, skriver Davies, gör det
möjligt att finna nya sätt att tala som gör att vi kan artikulera denna olikhet, mångfald
och den motstridighet som vi tycker att vi upplever i så väl oss själva som i samhället i
övrigt.850 Hon säger dessutom att det är möjligt för oss, när vi väl identifierat de olika
diskurser (berättelser och metaforer) som konstituerar oss, att ta dem i bruk i olika
situationer där det passar oss. När vi befinner oss i ett visst sammanhang kan vi, med
andra ord, producera och positionera oss själva och vår subjektivitet på ett sätt som ger
oss större inflytande, genom att använda ”rätt” ord och beteenden, efter etiska
överväganden.851 Som förskollärare eller lärare, med den komplexitet av funktioner
som en sådan person idag förväntas ha, menar jag att det därmed är möjligt att bättre
tolerera, härbärgera och ta i bruk de olika subjektiviteter man har och förväntas ha, om
man aktivt uppmärksammar när och hur de behövs eller kan tas i bruk. Den konflikt
som Mikaela beskrev i sin kollektiva biografi i rollen som ställföreträdande moder och
intellektuellt reflekterande förskollärare, behöver därmed inte upplevas som
problematisk, utan kan snarare förstås som en berättelse med referenser till en mängd
olika och delvis motstridiga innebörder i förskollärarrollen.

Bronwyn Davies talar, i likhet med Patti Lather, om möjligheten att operera i ett
tredje rum, där det är möjligt att identifiera multipla och motstridiga förståelser både
av självet och omvärlden.852 När de talar om ett tredje rum utgår de från att man först
har identifierat det två andra, det vill säga dikotomins extremer. Även om jag tycker att
det är helt nödvändigt att identifiera dikotomierna, så frågar jag mig om det inte är
problematiskt att tala om ett ”tredje rum”. Ett tredje rum förutsätter ett första och andra
och befäster samtidigt dikotomin som den överskrider med ett rum som finns utanför
dessa båda. Precis som Thomas Dumm gör i sin analys av Foucaults frihetsbegrepp
skulle jag vilja föreslå ett upphävande av dominerande tidsliga och rumsliga
föreställningar för att förstå ’frihet’ och ’emancipation’ på ett nytt sätt. I ett sådant
synsätt finns bara ett enda oändligt expanderande och ständigt cirkulerande, rörligt
rum, där dikotomierna alltid redan finns.853 Svenska förskollärare och lärare ser ofta
sin yrkesroll i termer av neutralitet frikopplad från aspekter av kvinnligt och manligt.
De har svårt att synliggöra den könade dikotomins existens som maktproducerande
inom förskolan och för sin yrkesroll, som om de redan befann sig i ett ”tredje”
neutralt, jämställt rum utanför könsidentiteter. Utan att identifiera att man som barn

                                                  
850 Ibid., s.41.
851 Ibid., s.42.
852 Ibid., s.39.
853 Dumm, 1996.
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och förskollärare alltid är inskriven som kön på mycket specifika sätt, blir det svårt att
operera i ett rum för överskridande och kunna förändra förskollärarrollen och den
pedagogiska praktiken vare sig man är kvinna eller man. Med andra ord har kön stor
betydelse för de förståelser vi kan göra och överskrida som pedagoger, barn och
forskare, och vi behöver göra oss uppmärksamma på hur.

Subjektets ’agentskap’ är naturligtvis relevant i förhållande till förändring. För
Davies handlar ’agenskapet’ om möjligheten att skriva och tala fram sitt eget liv. Hon
menar att vi måste förkasta modernismens auktorisationsbegrepp (authority), som hon
menar är sammanknippat med ett modernistiskt agentiskt subjekt och dess bemyn-
digande och rättighet att göra självständiga och rationella val. Istället menar hon att vi
behöver ge begreppet ny mening. Nu med betoningen på den del av ordet som beteck-
nar författandet – author(ity). Ett sådant ’agentiskt’ subjekt har förmågan att skriva
fram/författa oupphörligt nya förståelser av sig själv och sin omvärld. Men i kontrast
till det modernistiska subjektet, som ses som ensam skapare, eller som Elisabeth
Nordin Hultman kallat det; ”ensam ansvarig utgivare av historien om sig själv”854,
menar Davies att det poststrukturella subjektet endast har de tillgängliga diskurserna
att tillgå och de eventuella betydelseförskjuningar och överskridanden hon/han kan
göra med utgångspunkt från dessa. Hon skriver:

Authority needs to be reconceptualised as authority, with emphasis on authorship,
the capacity to speak/write and be heard, to have voice, to articulate meanings from
within the collective discourses and beyond them. This capacity does not stem
from the essence of the person in question but from the positions available to them
within the discourses through which they take up their being. Each author needs to
be understood not as one who uses language to articulate some objective truth but
as one who “is shaken by, traversed by, vulnerable to, other views, other writings”
as one who “does not edit or censor to reach a present goal when a conceptual
problem or tangle is encountered; [but] attempts to move through in the medium of
language, not to a truth already known, but to a truth yet to be discovered”.855

Davies poängterar, slutligen, att det inte bara är vuxna som kan ha ett sådant
’agentskap’, utan att även barn kan ges tillgång till att förstå den konstitutiva kraften i
språket och möjligheten att göra ’motstånd’ mot självklara sätt att vara. Även de
deltar, och kan ges än större utrymme att delta, i den kooperativa konstruktionen av ny
diskurs som öppnar upp nya möjligheter, skriver Davies.856 Det är detta, menar jag,
som den pedagogiska praktiken i Reggio Emilia och även till viss del i Hammarby,
visat exempel på via sitt arbete med pedagogisk dokumentation.

                                                  
854 Nordin Hultman, 2001.
855 Davies, 2000a, s.68.
856 Ibid., s.53. Se Bronwyn Davies studier i Frogs and Snails and other feminist tales (1989) samt Shards of
glass (1993).
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KONKLUSIONER ELLER INKLUSIONER?

Istället för att säga: Vad kan vi nu dra för konklusioner eller slutsatser av detta
forskningsarbete, frågar jag mig istället: Vad är det för räcka av inklusioner, det vill
säga infogningar, sammanfogningar och tillägg som den här studien kan bidra med?857

Vad som föreligger är olika läsningar av olika texter; empiriska, historiska och
teoretiska. Jag har i detta arbete framför allt försökt inkludera det poststrukturella
dekonstruktiva tänkandet och den feministiskt poststrukturella subjektivitetsteorin och
forskningspraktiken som ett nödvändigt tillägg till gängse sätt att förstå såväl
pedagogisk praktik som forskningspraktiken och möjligheten av förändringar i dessa.
Tänkandet kring pedagogisk dokumentation som en praktik av ’motstånd’, och min
forskningsprocess som ett ’motståndets’ etik, utgår därmed från detta (framför allt
feministiska) poststrukturella tillägg till dominerande vetenskapsteori och pedagogisk
teori och praktik.

Min forskande läroprocess under detta arbete har producerat ett för mig nytt och
innebördsmässigt förskjutet tänkande kring makt, motstånd och emancipation/ fri-
görelse, i konfrontation med vetenskapliga texter och tre förskollärare i en pedagogisk
praktik. Jag förstår mitt arbete tillsammans med deltagarna som ett försök till att göra
flera olika läsningar av dokumenterad praktik, och som ett sätt att öppna upp ett rum
för överskridanden. I detta rum av överskridanden har vi tillsammans försökt vrida och
vända; ifrågasätta; göra ”lappkast”; dekonstruera och rekonstruera en förståelse kring
vad ett observerande och dokumenterande arbete har inneburit och innebär i en
specifik svensk förskolepraktik, för både förskolans barn och pedagogerna. Därmed
har dessa tre förskollärare inte omvandlats till ”poststrukturalistiska pedagoger”, utan
de har med utgångspunkt från sin åtrå efter att reflektera över barn, barndom, barns
lärande, pedagogens roll och pedagogisk praktik, var och en på sitt sätt kunnat ta i
bruk de verktyg som funnits att tillgå och som de upplevt som produktiva i sin pedago-
giska praktik som förskollärare.

Istället för att dra en rad slutsatser vill jag alltså bjuda in varje läsare av detta arbete
att själv generera de förståelser och slutsatser som blir produktiva i relation till läsa-
rens egen forsknings- och/eller pedagogiska praktik. Från min egen synvinkel har min
främsta målsättning med det här arbetet varit att uppnå ett tillstånd av samtidighet. Det
har handlat om att lära mig att samtidigt kunna vara en kritiskt granskande och aktivt
delaktig forskare i pedagogisk praktik. Som forskare har jag rört mig från en mycket
stark åtrå efter att vilja förklara världen till att idag, näst intill som ett forskningsetiskt
mantra, upprepa Humberto Maturanas ord:

                                                  
857 Idén om inklusionsbegreppet fick jag från Jane Flax 1993, s.129.
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I consider that the greatest spiritual danger that a person faces in his or her life is to
believe that he or she is the owner of a truth.858

Alla begrepp som jag som forskare, med rätten att formulera vetenskaplig diskurs,
formulerar menar jag därför alltid och endast kan användas ”sous rature” –
överkryssade. Derrida skriver: ”Like all the notions I am using here, it belongs to the
history of metaphysics and we can only use it under erasure [sous rature]”.859 Eller, för
att använda ord framtalade av de tre deltagande förskollärarna i en intensiv och rapp
ordväxling under en av våra konfrontationer. Jag väljer här att förstå denna ordväxling
både i termer av ett ’motståndets’ etik och i relation till ett starkt hopp om svensk för-
skola som en möjligheternas praktik.

Mikaela: Det är ju en frigörelse! Att idag kan man ställa sig upp och säga att det här tror jag
just nu! Det är inte säkert att jag tror det här imorgon/

Solveig: Nähä!/
Mikaela: Eller om två veckor, men jag står för det här nu! Nu har jag gjort det!
Solveig:  Men vi ser det på ett annat vis. Vi har andra ögon! /…/ Och därför kan vi diskutera

idag, mycket mer.
Mikaela: Jo, men det är ju en utveckling som har pågått som är fantastisk!
Solveig:  Ja, det är ju det som är så skönt.
Mikaela: Då vill man ju inte tillbaka till det här att bara torka barn i rumpor och in och ut

och…
Susanne: Prata om middagarna och/
Mikaela: Göra något för stunden, nåt pyssel eller så. Det är ju skittråkigt! /…/ Och, där

kommer pedagogisk dokumentation in. För det är det som har gjort, tycker jag, att
vi har börjat studera noga. Alltså titta noga.860

Orsaken till att vi kan ge det här dekonstuktiva samtalet en så stark och viktig mening i
förskolans praktik är förstås att vi faktiskt vill göra något för barnen, för oss själva och
för samhället. Vi vill helt enkelt det vi kallar rättvisa och förbättring. Vi åtrår alla, så-
väl politiker som praktiserande pedagoger och forskare just rättvisa och förbättring.
Som Derrida konstaterar: ”Dekonstruktionens villkor är dess vilja till rättvisa”.861 Här
vill jag som en viktig del för denna avhandlings avslutande återanknyta till den mycket
starka och viktiga politiska aspekten av arbetet i de kommunala förskolorna i Reggio
Emilia. Denna verksamhets starkaste drivkraft har, sedan 1945 varit en mer rättvis
värld och ett mer demokratiskt samhälle. Det har handlat om ett politiskt/pedagogiskt
projekt som, precis som Derridas dekonstruktiva projekt, valt den ’farligaste’ av vägar.
Praktiken i Reggio Emilia hamnar inte i ett tillstånd som innebär en vision, som i sin
perfektionism är lika eftertraktad som fruktad. Visionen är fruktad av vissa för att den
utesluter just dem i sin perfekta orubblighet, men den är fruktad även av dem som

                                                  
858 Maturana, 1991, s.51.
859 Derrida, 1976, s.60.
860 Konfrontation, 16/12-97.
861 Derrida, 2000. Dessa tankar refereras även i Caputo, 1997.s.156-180.
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önskar den, eftersom den avkräver oss alltför mycket ansvar och arbete. Det politiska/
pedagogiska projektet i Reggio Emilia och det filosofiskt/praktiska dekonstruktiva
projektet som Derrida skriver fram överskrider båda den perfekta visionens
problematik. Dessa projekt utgår istället från ett aktivt ansvarstagande för en samtidig-
het av det förflutna, samtiden och framtiden – i det arbetande, levande nuet. Att välja
den vägen handlar om att välja det ansvar som kommer med nuet.862 Genom att arbeta
dekonstruktivt, framför allt i förhållande till dikotomin barn – vuxen, har man i Reggio
Emilia arbetat för en ny form av medborgarskap, gästfrihet/välkomnande av olikheten
och därmed en ny form av demokrati, på ett sätt som teoretiskt anknyter starkt till
Derridas dekonstruktiva projekt.863 I Reggio Emilias förskolor har man hittat former
för att varje dag dokumentera stunder av praktik och via dokumentationen tänka, tala
och skriva fram barnens och den pedagogiska praktikens existenser. Genom att sam-
tidigt arbeta med det förflutna, i samtiden, för framtiden, formuleras, omformuleras
och förvandlas pedagogiken ständigt – i nuets pågående görande.

Eftersom dekonstruktionens villkor är denna strävan efter rättvisa och ett poli-
tiskt/etiskt ansvarstagande för nuet, skulle man kunna påstå att detta i en mening
relaterar tillbaka till ett klassiskt upplysningsprojekt. Man skulle till och med kunna
påstå att det Kantska upplysningsprojektets ”räsoniren” – det individuella och kollek-
tiva kritiskt granskande resonerandet – i vår samtid på 2000-talet efterlyser dekon-
struktionen som ett resonerandets verktyg för rättvisa och etik. Det (post/hög/sen)-
moderna projektet behöver dekonstruktionen, för att utmana sig självt och, som Spivak
skriver i det inledande citatet, göra våra politiska program bättre. För att göra barns
och människors värld mer rättvis behöver vi dekonstruera såväl våra lagar som våra
pedagogiska program, våra gemensamma värdegrunder och praktiker, om och om igen
– oupphörligen. Jag skulle också vilja påstå att den kvinnliga pedagogen i förskolan
behöver dekonstruktionen för att inte bli bedömd och bedöma sig själv med utgångs-
punkt från sin kvinnlighet, moderlighet och därmed duglighet, utan för att istället
fröjdas i att kunna förstå sin praktik på många olika sätt. Jag skulle slutligen vilja påstå
att pedagogiken behöver dekonstruktionen, och därmed ett pedagogiskt dokumen-
tationsarbete som en praktik av kontinuerligt ’motstånd’, som exempel på att
pedagogik är det som görs, och som kan göras om, och göras bättre – förändras – nu!

                                                  
862 Ibid.
863 Derrida, 1997, s.12; Se även Dahlberg, 2000.
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SUMMARY AND INCLUSIONS

During the last decade there has been an increasing interest in observation and
documentation practices in Swedish pre-schools. This is due mainly to the demand for
evaluation that has accompanied the decentralisation of social practices. Some forms
of observation and documentation have a long history of use in detecting deficiencies
in children’s development, while other forms focus on determining the child’s
cognitive development within the new constructivist pedagogy. In the Reggio Emilia
approach pedagogical documentation is used as a means to challenge and follow both
children’s individual and their collective learning-processes.

Most commonly pre-schools in Sweden consist of a full-day (4-11 hour) mixture of
care and pedagogy from years 1 to 6. The early and persistent notion of ‘wholeness of
care and pedagogy’ has constructed the pre-school as a social institution in between
the private home and the public school, rather than primarily an educational system, as
in other European countries. This positioning of the institution in between, as a zone of
liberation allowing the natural child to develop freely, has been constructed on
essentialist notions of natural femininity and motherhood, as much as natural and
inherent child-development. In this context only women have been seen as able to
fulfil the task of morally and ethically educating the youngest citizens in the modern
society. The pre-school institution has been a field of professionalization for unmarried
middle-class women during the first 60 years of the 20th century, and, at the same time,
a model of the perfect middle-class home, with the aim of educating and integrating
the working-class. In constructing a Peoples Home, the target has been not only the
child, as a progressive project and bearer of right and just values and morals, but also
the deficient mother in need of educating. Without such education the deficient mother
would not be able to properly raise the Child as Nature. In spite of this official
discourse dominating an extensive part of the 20th century, it has been difficult for the
Swedish pre-school to enjoy legitimisation and be adopted by the working class. After
all, it is a practice that many people think can be done more cheaply in the home by
the mother, siblings, relatives or neighbours.

Observation and documentation practices have been central to the notion of
‘wholeness of care and pedagogy’ and in relation to the needs of the Child as Nature.
Observations of children’s cognitive, social and physical development, as well as
documentation of children’s mental and medical health, have been carried out since
the 1930s by pre-school teachers themselves. Their overriding aim has been to
determine the child’s ‘normality’. “Developmental help” or assistance was provided to
children who did not reach the norm, whereas normal children were left alone to
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“grow from within” and not be “disturbed”. The child was seen to be liberated in these
practices aimed at normality. The discourse of the Child as Nature, with foundations
laid by the Enlightenment thinking of J.J. Rousseau and later on Friedrich Fröbel, is
also to be found in child developmental theories, paediatrics and developmental
psychology as well as psychoanalysis. All of these disciplines and approaches have
been used to make sense of what is visualised or revealed by child-observations. In
Swedish pre-schooling this dominant discourse has become what Michel Foucault
conceptualised as a regime of truth. In the genealogical readings made in this study,
observation and documentation practices are understood as disciplinary and normalis-
ing practices. In a feminist reading of the same practices, they are seen as important
tools in the constructions of a public sphere of professionalization for women.

In a contemporary perspective it is possible to talk about a shift from the use of
observational and documentational practices to discipline and normalise the child, the
mothers and the working class in Sweden, to a practice of control of the individual’s
self-realisation and learning-processes. This shift is part of a more general shift from a
centralised state to a more liberal or neo-liberal decentralised society. Increasing
responsibility is put on the individual child and teacher so that they are both, in the
words of Lynn Fendler, response-able and response-ready. Observation and
documentation are also used today as a means to “follow the child’s individual
learning-processes and/or structures of thinking” in order to give the teacher
information on how to prepare the learning environment and/or encourage the child’s
learning-process, sometimes towards pre-determined learning-goals. The Reggio
Emilia approach, inspired by the community pre-schools of Reggio Emilia in northern
Italy, is conceived of as a practice where children and adults co-operatively negotiate
children’s learning-processes, through projects as well as in the environment of the
pre-school. This approach has been a major interest for many Swedish pre-school
teachers since the 1980s.

My own interest in observation and documentation practices started in response to
the Reggio Emilia approach’s use of what has been called pedagogical documentation.
I saw the potential of pedagogical documentation as a tool for facilitating continuous
and co-operative change in pedagogical practices. My own project started out by
asking whether pedagogical documentation could be a means for children, as well as
teachers, to “access power over” or become empowered in relation to their own
learning-processes. The writings of Michel Foucault were an important theoretical
source of inspiration, especially my understanding of his concept of power. I saw the
potential of the tool of pedagogical documentation as a means of making visible the
dominant and taken for granted notions and practices within pre-schools, and thereby
the possibility of changing them. As for the children, I saw the possibility of the
teacher, with the help of observations, making visible the child’s strategies and
theories in investigating a subject of interest. By acting from the documentation and
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trying to understand children’s thinking and interests, the teacher could prepare more
challenging learning-environments, which would include challenging questions and
relevant and meaningful assignments.

In a theoretical investigation of my research-question on empowerment I tried to
understand how empowerment could be understood in relation to different
philosophical discourses. I discovered that a Foucaultian poststructuralist discourse
disqualified the formulation of the question. To proceed with my study in relation to a
Foucaultian understanding of power, resistance and emancipation, I had to reformulate
my research-question. I now wanted to investigate the practice of pedagogical
documentation as a tool for challenging and continuously changing taken-for-granted
and dominant notions and practices in a Swedish pre-school. However, it can still be
argued that even my reformulated question was not compatible with poststructural
discourse, as the subject in mainstream poststructural discourse has no agency and thus
cannot be emancipated/emancipate herself/himself from dominant notions and
practices. Rather the subject is constituted by these dominant discourses and practices,
and cannot exist outside of them, or be liberated from them. Theoretically I turned to
Jacques Derrida’s concept of deconstruction as well as feminist poststructural
philosophy and research-practice to renegotiate and/or displace the meanings of the
concepts of power, resistance, agency, emancipation and freedom. Feminist post-
structural theories of the construction and reconstruction of the human subject, in com-
bination with Derrida’s strategy of writing “sous rature”, turned out to be accessible
ways to conceptualise and theorise change.

In a three year co-operative study with three pre-school teachers, on their use of the
tools of pedagogical documentation, I engaged in co-operative deconstruction readings
of documented practice. The study started out as a participant ethnographic study, but
transformed into what I understand as a feminist poststructural research-practice.
Response-data was collected and used as a means to find new paths of researching the
data from the four-month period as a participant ethnographer.

I want to understand my study as an attempt to include other ways of thinking and
theorising on practices of change, as well as observation and documentation in
Swedish pre-schools. In the co-operative learning-processes the possibilities of under-
standing the tool of pedagogical documentation as practice of continuous ’resistance’,
against taken for granted or dominant meaning making and practices, was investigated.
Deconstructive talks, as well as collective biography work and storyline decon-
structions, were used as research practise, in what I understand as an ethics of
‘resistance’. These practices can, in a displaced meaning of the concept, be understood
as ‘emancipative’. The female pre-school teachers in the study conceive of themselves
as knowledge-constructing subjects, desiring and taking pleasure in doing multiple
readings of practice, with no aim of doing things “right” in accordance with
unquestionable essentialist values and pre-determined knowledge-goals. Instead,
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multiple readings and the play of “difference” are used as a means to make visible a
multitude of ways of children’s thinking and acting, as well being able to support
children in their learning in sometimes the most unexpected ways. In this way a space,
or a room of transformation, or transgression is opened up. Such practices displace the
teacher’s attitudes and notions of learning in general, and in relation to the particular
content and specific children. The effect of such displacements are, almost
unavoidably, a creative change of practice, where the pre-school teachers now find
themselves involved in a continuous flow of constituting and reconstituting their
practices and subjectivity as pre-school teachers, as well as women.

In the study I have tried to theorise as well as use the tool of pedagogical
documentation as a practice of ‘resistance’, in a research process that I understand as
an ethics of ‘resistance’. Such an ethics is tied to the unavoidable ethical consequences
of doing deconstruction work as a researcher, as well as a pedagogue. In the awareness
of being a power-producing teacher, or researcher, with authority, we have co-
operatively tried to put the emphasis on the co-operative authorship, and the
possibilities of inscribing and re-inscribing our practices as well as our subjectivities as
pre-school teachers and researchers.

I want to conclude with two inclusions of text from my research. Firstly the pre-
school teacher Mikaela Sundberg says about the co-operative deconstructive work
during our project:

It is almost like a poetic experience. I don’t feel like a dead fish in the stream.

Lastly, I include Michel Foucault’s words on the work of the researcher (philosopher).
I dedicate this quote to all the hundreds of pre-school teachers that I have somehow
worked with during the last five years. Foucault’s words are a good description of
what the work with pedagogical documentation as an ethical practice of ‘resistance’ is
all about. What appears below as merely words on a page, I have seen so many of
these teachers actually perform in their daily practice with children and colleagues in
pre-schools.

“What is today?” I wonder if one of the great roles of philosophical thought since
the Kantian ”What is Aufklärung?” might not be characterized by saying that the
task of philosophy is to describe the nature of today, and of ”ourselves today”. /…/
In this sense, any description must always be made in accordance with these kinds
of virtual fracture which open up the space of freedom understood as a space of
concrete freedom, that is, of possible transformation. /…/ I would say also, about
the work of the intellectual, that it is fruitful in a certain way to describe that which
is, while making it appear as something that might not be, or that might not be as it
is.864

                                                  
864 Foucault, 1998, s.449-450, in an interview ”Structuralism and Post-structuralism” with Gérard Raulet.
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EPILOG

När vi hösten 1996 fick förfrågan om att samarbeta med Hillevi Lenz Taguchi tackade
vi genast ja. Ett år tidigare hade vi bjudit in henne för att ta del av ett projektarbete,
som vi då betraktade som en viktig milstolpe i våra försök att utveckla den pedago-
giska praktiken på avdelningen. Hillevi visade ett stort engagemang, dels genom att
lyssna intresserat till det vi berättade och visade henne, men också genom att senare
sända oss ett långt brev med teoretiska tolkningar och reflektioner kring projektet.
Genom att på så vis ta vårt arbete på allvar, öppnade hon dörren för sina kommande
forskningsstudier hos oss.

Att ”lämna ut” sitt eget handlande i form av dokumentation till andras tolkningar,
och kanske särskilt till en forskare, är varken lätt eller okomplicerat. Hillevis öppenhet,
lyhördhet och respekt för våra inbördes olikheter och vårt pedagogiska arbete bidrog i
allra högsta grad till ett tillitsfullt klimat, vilket var en nödvändig förutsättning för att
vi skulle våga granska våra egna och varandras föreställningar och praktiker under
studien. Men valet att deltaga var vårt eget, och därmed hade också var och en av oss
ett ansvar i den fortsatta utvecklingen av samarbetet.

Mycket betydelsefullt för processens utveckling och för vår upplevelse av delaktig-
het, var att vi i lugn och ro kunde förbereda oss för kommande diskussioner genom att
läsa och tänka kring utskrivna bandinspelningar och Hillevis reflektioner och fråge-
ställningar som hon regelbundet skickade oss. De möten som sedan följde, där vi
arbetade utifrån dessa texter, var ofta intensiva, ibland trevande, ofta fyllda av skratt
och framför allt oerhört lärorika. Det betyder inte att vi alltid var överens. Vi bjöd alla
ibland motstånd på olika sätt, och upplevde perioder av förvirring och osäkerhet. Att vi
kunde förstå vår yrkesidentitet både i egenskap av professionella pedagoger och
kvinnor, vårt agerande gentemot barnen, ja, hela den pedagogiska praktiken från andra
perspektiv än tidigare, var möjligt via ”uppöppnandet” av de texter vi tillsammans ut-
gick från. Hillevis kunniga och utmanande frågor bidrog till en oerhört spännande och
lärorik process för oss alla.

”Vi har andra ögon nu”, har Solveig sagt. Det inger en viss känsla av befrielse, om
än tillfälligt. Eller som Julia fyra år sa inför en snigeljakt: ”Nu måste jag sätta på mig
mina spiralögon”. Sådana föränderliga ögon och öron behöver vi pedagoger ständigt
ha tillgång till.

Stockholm den 8 november 2000

Susanne Hjelm, Mikaela Sundberg och Solveig Åkerström
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Bilaga 1

Hillevi Lenz Taguchi 1996-09-02
Avd. för barnpedagogisk forskning
Inst. för barn och ungdomsvetenskap
Lärarhögskolan i Stockholm

FORSKNINGSKONTRAKT MED ÅKERVÄGENS FÖRSKOLA HT 1996 – HT 1999.

Mitt projekt:
Att göra en nutidshistorisk studie av pedagogisk dokumentation i förskolan, som inbegriper
en fallstudie av Åkervägens förskola.

Min preliminära titel:
”Om pedagogisk dokumentation i förskolan och om att ta makten över sitt eget lärande och
sin egen praktik – en nutidshistorik och en neopragmatisk fallstudie på en förskola i
Stockholm”

Mina arbetshypoteser:
Att barnsyn, kunskapssyn, synen på den egna rollen och verksamheten är sociala och
historiska konstruktioner som förändras medvetet såväl som omedvetet.

Att arbete med pedagogisk dokumentation kan ligga till grund för ett kontinuerligt
förändringsarbete som tar sin utgångspunkt i barnens och pedagogernas respektive (tänkande
och handlande) läroprocesser.

Att man i den pedagogiska dokumentationen kan läsa av, inte bara barnens tänkande och
handlande (läroprocesser), utan även pedagogernas.

Att pedagogisk dokumentation är en praktik som alltid varit och alltid kommer att vara ett
instrument för en dominerande diskurs av något slag.

Att makten över den pedagogiska praktiken inte kommer uppifrån och ned, utan utgörs av ett
komplext samspel mellan dominerande diskurser, diskursiv praktik och utövare av dessa, dvs
allt från politiker till föräldrar, men där praktikens experter – pedagogerna – innehar en
nyckelroll.

Att arbetet med pedagogisk dokumentation möjliggör för barnen att ta makt över sitt eget
lärande och pedagogen att ta makt över sin egen praktik.
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Hur skall studien genomföras?
- Analys av befintligt dokumenterat material på Åkervägen.
- Historiskt arbete kring pedagogisk dokumentation.
- Eget dokumentationsmaterial från Åkervägen under 3 år.

Dekonstruktion: Att syna, analysera och förstå den pedagogiska dokumentationen med
utgångspunkt från en teoretisk och historisk kunskap, för att få kunskap om var jag/vi står just
nu. Vad jag/vi har för barnsyn, kunskapssyn, pedagogroll etc.

Rekonstruktion: Att med utgångspunkt från den kunskap som dekonstruktionen ger förändra
det pedagogiska handlandet och omformulera synen på barnet, kunskap och pedagogrollen.

När, var och hur skall jag dokumentera?
Under 3 år vill jag dokumentera valda delar av dokumentationsarbetet på Skorpan. Att i en
eller flera tre månadersperioder följa ett eller flera projektarbeten. Att under dessa perioder
finnas på avdelningen under den tid då arbetet pågår aktivt och/eller när dokumentationen
bearbetas och behandlas. Parallellt måste jag arbeta med min egen dokumentation och
reflektion, för att kunna återföra analys till er. Detta betyder att jag inte kommer att finnas på
avdelningen på heltid. Under perioden kommer jag om möjligt att deltaga på alla
avdelningens nätverksmöten, personal-, avdelnings och planeringsmöten.

Min roll som forskare liknar pedagogens roll i arbetet med barnen. Min huvuduppgift blir att
dokumentera ert arbete med pedagogisk dokumentation; att analysera och tolka denna
dokumentation tillsammans med er, själv och eller tillsammans med min handledare, samt att
återföra detta till er. Att ligga steget före teoretiskt och därmed medvetet eller omedvetet
påverka ert arbete med pedagogisk dokumentation.

Jag behöver av er:
Lust att samarbeta.
Tillåtelse att finnas på Skorpan enligt ovan.
Tillåtelse att deltaga i avdelningens möten enligt ovan.
Tillgång till allt dokumentationsmaterial.
Tillåtelse att citera och kopiera allt dokumentationsmaterial.

Jag lovar:
Att vara så sanningsenlig jag kan, och samtidigt väl medveten om att allt är mina tolkningar
och analyser.
Att ni alltid får tillfälle att läsa och höra de analyser jag gör och kommentera dem.
Att aldrig använda något material från Åkervägen utan att specificera hur, och be om tillåtelse
först, samt att citera källan sanningsenligt.
Att utgå från övriga forskningsetiska principer som gäller för ett forskningsarbete enligt
HSFR. Exempelvis att informera alla barn och föräldrar, samt be om tillåtelse av barnens
föräldrar att deras barn blir fotograferade och dokumenterade av mig.
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Bilaga 2.

Hillevi Lenz Taguchi Stockholm 25/5-98
Lärarhögskolan i Stockholm
Avd. för barnpedagogisk forskning
Tel. 08/737 59 64
Hem: 08/753 20 42
e-mail: hillevi.lenz-taguchi@lhs.se

Bästa föräldrar och barn!

Kanske minns ni att det på Skorpan fanns en ganska så osynlig forskare under vårterminen
1997? Nu börjar jag att skriva ihop mitt avhandlingsarbete och räknar med att vara klar om
ungefär 2 år. När jag gjorde mina fältanteckningar och bandinspelningar på Skorpan under
Orienteringsprojektet visste jag inte hur mycket material och vilket material jag skulle komma
att få användning för i mitt avhandlingsarbete och för föreläsningar etc. Idag vet jag att jag
ofta kommer att behöva visa vissa bilder av och när barnen bygger sin väg till dagis, ritar sina
rum osv. Jag vet också att jag kommer att vilja publicera utdrag från bandutskrifter där
barnens tankar och teorier finns med vid sidan av pedagogernas frågor, tankar och
diskussioner. Avhandlingen fokuserar en frågeställning om huruvida och på vilket sätt ett
arbete med pedagogisk dokumentation kan ge pedagogerna ”makt” över den pedagogiska
praktiken och barnen ”makt” över sina egna läroprocesser. Jag kommer att problematisera och
diskutera detta på en mängd olika sätt i avhandlingen. I första hand fokuserar avhandlingen de
vuxnas arbete med pedagogisk dokumentation och deras läroprocesser.

Syftet med detta brev är att åter igen be er alla om tillåtelse att visa bilder och publicera text
och eventuella bilder från mitt insamlade material. Min utgångspunkt är att pedagogerna och
barnen har varit delaktiga med sina läroprocesser i min forskande läroprocess, varför de också
är medverkande till mitt avhandlingsarbete. Mika, Sussi och Solveig kommer därför troligtvis
att framträda med hela sina namn och på flertalet bilder, samt förekomma i en lång rad
textutdrag. Jag skulle uppskatta om det var möjligt att få använda barnens förnamn i
textutdragen, istället för att döpa om dem till Lisa och Kalle. För övrigt följer jag de av HSFR
(Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet) antagna riktlinjerna för forskningsetik.

Jag ber er vänligen kryssa i talongen nedan och återsända den till förskolan eller till mig. Om
ni har några frågor, ring mig gärna!

Vänliga hälsningar från Hillevi
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Angående Hillevi Lenz Taguchis forskningsarbete:

____  Jag godkänner att mitt barn återfinns på bilder och i text i avhandlingsarbetet samt i
föreläsningar kring detta arbete med sitt förnamn.

____  Jag godkänner att mitt barn återfinns på bilder och i text i avhandlingsarbetet samt i
föreläsningar kring detta arbete endast under fingerat namn.

____  Jag godkänner att mitt barn återfinns på bilder och i text i avhandlingsarbetet bara
under förutsättning att jag före publiceringen får se dessa bilder och får läsa dessa textutdrag
först. (Ange adress och telefon nedan.*)

____  Jag godkänner inte att mitt barn på något sätt förekommer på bilder eller i
avhandlingstexten.

Datum, ort Namnunderskrift

___________________________________________________
Namnförtydligande

Återlämnas till Skorpan, Åkervägen på kontoret eller återsänds till Hillevi Lenz Taguchi
enligt adressen på brevet.

* Adress: Telefon:
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Bilaga 3

INTERVJUFRÅGOR

Frågor till intervju med Susanne Hjelm, Mikaela Sundberg och Solveig Åkerström vintern
1996/1997.

Följande frågor skickades ut i oktober 1996 till deltagarna som en förberedelse inför
intervjun.

1. Varför valde du att arbeta med förskolebarn och bli pedagog i förskolan? (Berätta
också om vilken syn på yrket och fältet som sådant du hade innan, under och efter
utbildningen eller i arbete inom förskolan.)

2. Berätta om hur det är att vara kvinna och arbeta i förskolan. (Berätta gärna också om
hur du tror att dina egna erfarenheter och kunskaper av att vara kvinna och eventuellt
mamma, gudmor, faster/moster o.dyl. har haft betydelse i ditt yrkesliv?)

3. På vilket sätt har din syn på barn, barnuppfostran, kunskap och lärande förändrats
före, under och efter utbildningen? (Berätta också om det var något under utbildningen
som du direkt motsatte dig då eller kanske senare när du jobbade? Hur hanterade du då
detta?)

4. Berätta om skillnaderna mellan då (innan Reggio-Emilia-projektet) och nu, när ni
observerar och dokumenterar. (Berör avsikter och syften, samt vad ni
observerade/observerar och dokumenterade/dokumenterar.)

5. Vad finns det för likheter och skillnader mellan er och ert arbetssätt på Åkervägen
och det ni vet om pedagogerna i Reggio Emilia och deras arbetssätt? (Berör eventuellt
skillnader i hur man arbetar med pedagogisk dokumentation; eventuella skillnader i synen
på yrket, fältet, kvinnan, barnen osv.)

*

Deltagarna ombads även fylla i en livslinje, där de på en liggande A4 markerar perioder
av skolgång, arbete, vidare utbildning, hemarbete, sambo, giftermål, barnafödslar,
skilsmässor, sjukdomar, olyckor, flyttningar och andra avgörande händelser/
upplevelser i livet och yrkeslivet. Livslinjen användes som startpunkt för intervjun och
som utgångspunkt för frågorna.

Min livslinje:

1950 1960 1970 1980 1990


