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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka det berättelsebara i förskolebarns lärprocesser i språkande, läsande och 

skrivande. Adriana Cavareros teorier om relationerande narrationer används tillsammans med 

pedagogisk dokumentation. Genom textanalys av pedagogisk dokumentation kring barns arbete med 

namn, gavs möjlighet att pröva hur barn utforskar språkets innehåll utifrån det som överraskar och 

ifrågasätter konventioner och hur detta ofta sker genom relationerande berättelser. Studien visar 

potentialen i att lyssna efter det oväntade som barnen ger uttryck för och haka i detta för att bygga ut 

eller skapa ny kunskap. Pedagogisk dokumentation blir en mötesplats för olika erfarenheter och 

uttryck i samhället där barnen får möjlighet att fortsätta undersökandet i nya kontexter och 

konstellationer. Barnen i studien undersöker språkets unika uttryck och vad språket kan göra. Detta 

genererar behovet att undersöka traditionella konventioners gränser, där vem som skriver får betydelse 

för vad som skrivs. Definitionen av språk blir mångfaldig och genererar nya frågor kring hur verbalt 

språk, skriftspråk, symbolspråk och bildspråk kan ge uttryck för olika innehåll när de står i relation till 

varandra. Om pedagoger använder pedagogisk dokumentation som en mötesplats där alla bidrar med 

olikhet kring gemensamma frågor ges möjlighet att kombinera det visuella språket och berättandet, till 

att härbärgera mångfacetterade förståelser och diskussioner. 
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Förord 
 

Den här uppsatsen har tillkommit i samband med forskningsprojektet ”Det Magiska Språket”. 

Projektet vetenskapliga ledare är professor Gunilla Dahlberg och projektledare är fil. dr Liselott 

Olsson. Jag vill tacka både Gunilla Dahlberg och Liselott Olsson för deras oerhörda stöd och visade 

engagemang för mitt arbete. Detta arbete skulle heller inte ha kommit till utan pedagogerna i nätverket 

”Pedagogiska och Teoretiska Rum” som så generöst låtit mig ta del av deras samlade pedagogiska 

dokumentationer kring ett projekt om barns arbete kring sina namn.  
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Bakgrund 

Inledning 
 

Den här uppsatsen har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”Det Magiska Språket” som 

drivits av professor Gunilla Dahlberg och PhD Liselott Olsson på Stockholms universitet.
1
  

Dahlberg och Olsson beskriver det globaliserade samhället genom dess ständigt omvandlande 

egenskaper. Tre fenomen i det globaliserade samhället har identifierats: kunskapsproduktionen är i 

ständig förändring, och den produceras, ersätts och omvärderas i hög hastighet, det sker alltmer 

ökande multikulturella möten och kommunikationen genom visuellt språk i ny teknologi blir alltmer 

omfattande (VR-ansökan, 2009). Dahlberg och Olsson undrar om det finns en relation mellan dessa tre 

fenomen och barns lärande och förskolans undervisande, bedömande och utvärderande av språk, 

läsande och skrivande. Även väldigt små barn är delaktiga i den förändrade kunskapsproduktionen, 

multikulturella möten och kommunikation genom visuella språk. Man vet dock inte så mycket om hur 

detta globaliserade samhälle med dess omvandlande egenskaper påverkar barnens lärande av språk, 

läsande och skrivande, vilket forskningsprojektet ”Det Magiska Språket”, tillsammans med 

förskolepraktiken vill skapa kunskap om. 

I forskningsprojektet ”Det Magiska Språket” har ett pilotprojekt genomförts 2007/2008 i nätverket 

”Pedagogiska och teoretiska rum”,
 2
 där pedagoger, forskare, lärarstudenter, och lärarutbildare 

tillsammans har arbetat med ett filosofiskt och teoretiskt perspektiv om ett relationellt lärande i 

relation till skilda projektarbeten genomförda i förskolorna.  

De första, preliminära resultaten från pilotstudien visar att barn verkar mer intresserade av att 

producera kunskap, konstruera problem och frågor än att reproducera givna lösningar och svar. Detta 

visar sig genom att barnen leker med språket: byter ut bokstäver, uppfinner nya bokstäver och alfabet, 

rimmande av nonsensord, sjungande och förvandla eller byte av språk på ett kreativt sätt (VR-

ansökan). I pilotstudien kan man också se att barn idag växer upp i mångkulturalitet, med en större 

variation på kulturer och språk i förskolan och där tillgången till dessa endast blir större genom 

informationsteknologin och genom produkter från populärkulturen. Resultaten från pilotstudien visar 

även att barn ofta använder visuella tecken i sin kommunikation såsom kroppsspråk, tecken, symboler 

och bilder, där de känner igen och använder många av de symboler som finns i samhället och 

informationsteknologin i sina egna vardagliga aktiviteter. När pedagoger i pilotstudien funderade på 

vilka didaktiska verktyg som skulle kunna vara användbara resonerade man att det kunde vara 

fruktbart att behandla barns lärande av språk, läsande och skrivande transdisciplinärt: dvs. genom att 

koppla lärandet till barnens specifika intressen och till många andra ”språk” som t ex. ritande och 

konstruktion av tredimensionella material (VR- ansökan). Ett annat didaktiskt verktyg som 

pedagogerna såg som fruktbar var pedagogisk dokumentation som består av observationer, foton, 

filmsnuttar och andra artefakter från lärprocesser. Dessa kan användas av pedagogerna tillsammans 

med barnen, såväl som mellan pedagogerna, vilket gör lärprocesser synliga och möjliga att 

kontinuerligt analysera och utvärdera.  

I pilotstudien genomfördes ett projektarbete där 25 femåringar experimenterar med språket, läsandet 

och skrivandet av sina egna och kompisars namn. Inom ramen för projektet ”Det Magiska Språket” 

driver jag mitt självständiga arbete som i huvudsak sätter detta projektarbete i relation till fenomenet 

kommunikation genom visuella tecken. Barnen i detta projekt, arbetar med sina namn genom att rita 

och skriva namnen och genom att prata och förklara för varandra vad de tänker om namnen och 

bokstäverna. I detta självständiga arbete kommer den pedagogiska dokumentationen av namnprojektet 

                                                      
 

1 Jag kommer att i fortsättningen referera till Dahlberg och Olssons ansökan av forskningsbidrag från Vetenskapsrådet som VR-
ansökan 

2 Nätverket startades 1997. Jag kommer i fortsättningen att förkorta Pedagogiska och Teoretiska rum som PoT.  
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att analyseras utifrån hur lärprocesser kring språk, läsande och skrivande blir till och aktiveras genom 

barnens produktioner och berättelser kring sina namn. Det finns olika filosofiska och teoretiska 

ansatser om språk, läsande och skrivande som måste sättas i relation till fenomenet om 

kommunikation genom visuella tecken. Genom att utgå ifrån olika teoretiska ansatser kring språk, ges 

olika innebörder för hur lärande av språk, läsa och skriva går till och vad detta i sin tur får för 

didaktiska följder.  

Tidigare forskning 
 

Vid en översikt kring barns lärande av och pedagogers undervisande av språk, läsande och skrivande 

framgår att de pedagogiska implikationerna ofta har förbisetts (Liberg, 2006; VR-ansökan). Den mesta 

forskningen har dessutom koncentrerats på barn i skolåldern och det finns inte så mycket om 

förskolebarns lärande av språk, läsande och skrivande (VR-ansökan). Diskussionen om lärande av 

språk, läsande och skrivande rör sig i huvudsak mellan två språk-, läs- och skrivinlärningsansatser, den 

syntetiska- och den analytiska språk, läs och skrivinlärningsansatsen. Den syntetiska språk, läs och 

skrivinlärningsansatsen och den analytiska språk-, läs- och skrivinlärningsansatsen används ofta 

synkront och kompletterar varandra i läs och skrivprocessens utveckling (Liberg, 2006; 2008).   

Den syntetiska ansatsen utgår ifrån en verklighet som är universell och har ett färdigt, fixerat system 

med regler om vad språket innehåller. Liberg (2006) kallar detta för ett grammatiskt läsande och 

skrivande där man bokstav för bokstav ljudar sig fram och det ses som en teknisk stödstruktur för att 

kunna läsa och skriva.  Utgångspunkten är att språket är ett system som bygger på olika kombinationer 

av mindre delar som ofta har fler funktioner eller betydelser (Bolander, 2001). Detta är ett 

individualpsykologiskt perspektiv, där läsandet ses som en perceptionsprocess och där man främst är 

intresserad av hur den enskilde individen lär sig att läsa som en automatisering av den mentala 

informationsbehandlingen (Liberg, 2006).  

Den analytiska ansatsen utgår ifrån att språket är ett kulturellt, historiskt och socialt konstruerat system 

(VR-ansökan). Liberg (2006) kallar detta för ett effektivt läsande där man hittar ett flöde där läsaren 

eller skrivaren använder texten för att skapa eller återskapa den värld vi lever i. Språket blir på så vis 

ett redskap (Bolander, 2001).  Ur ett vetenskapligt perspektiv skulle man kunna kalla detta 

socialkonstruktivistiskt (VR ansökan), där barnen utvecklar en förmåga att kunna läsa och skriva i 

samspel med sammanhanget. I detta perspektiv tänker man sig att språkprocesser av ord, syntax och 

kontext står i förbindelse och därmed samarbetar för att läsningen ska bli effektiv (Melin, 2004). Det 

betyder att hjärnans minne måste samarbeta med den text som är tillgänglig för att på lättaste sätt få 

tillgång till informationen. Genom att använda textens redundans, överflödesinformation , kan vi t ex. 

lista ut vad de kommande orden ska vara (Melin, 2004). Om vi t.ex. får följande information i en text  

”Barnen gick i skolan. De satte sig ner för att läsa och plockade därför fram sina xxx.”, vet vi att det 

saknade ordet förmodligen är böcker eftersom sammanhanget i texten ger oss denna information.  

Liberg menar att barnen genomgår tre olika faser i sina utvecklingsperioder av att lära sig läsa och 

skriva: först ett begränsat men effektivt läsande, sedan ett grammatiskt läsande och till sist ett 

utvecklat effektivt läsande (Liberg, 2006).  Barn i förskoleåldern befinner sig ofta i ett begränsat men 

effektivt läsande där de låtsasläser, kan läsa ord i vissa sammanhang och har lärt sig vissa ords 

utseende (Liberg, 2006). Därmed blir den pedagogiska implikationen av oerhörd vikt för att se var 

barnet befinner sig utvecklingsmässigt och vilka verktyg som verkar fungera effektivast för barnet 

(VR-ansökan). Här blir det viktigt att veta vilket stadie av språk, läs och skriv utvecklingen som varje 

barn befinner sig i för att kunna möta deras behov och utmaningar och detta måste undersökas genom 

testning (Liberg, 2006; VR-ansökan). Skriv och läsinlärning sker alltså utifrån en bild av ett 

interaktionistiskt och kognitivistiskt tänkande där barnen utvecklar sin metakognitiva förmåga genom 

olika utvecklingsnivåer så att läs och skrivförmågan blir automatiserad (Liberg, 2006; Melin, 2004).  

Såväl den syntetiska som den analytiska språk, läs och skrivninlärningsansatsen kan enligt forskarna 

Berthén och Eriksson (2006) ses som metodiska aspekter kring hur man som pedagog ska göra för att 

barnen ska förstå relationen mellan fonem (ljudet) och grafem (bokstaven), men utifrån olika 
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perspektiv. Detta synsätt utgår från att barnen först tekniskt ” […] behöver lära sig att behärska olika 

grundelement i läs och skrivprocessen och för att därefter lära sig bruka dem i olika läs och 

skrivuppgifter.” (Berthén & Eriksson, 2006, s. 55). Parallellt pågår dock en annan diskussion i dagens 

debatt om barns språkande, läsande och skrivande, som inte utgår ifrån att barnen i första hand måste 

ägna sig åt språktillägnan utan där utgångspunkten är att barnen använder och producerar språk genom 

en mängd olika sammanhang och tecken för att skapa mening av världen (ibid, 2006). 

I ett vidare perspektiv kallas denna typ av forskning för Literacy, och har en vidare definition av språk, 

tecken, läsande och skrivande till att omfatta alls slags skrift, kommunikation, design och bilder 

(Björklund, 2008). Björklund har i sin avhandling visat hur förskolan kan förstås som en 

litteracitetspraktik där många olika litteracitetshändelser förekommer även i de allra minsta barnens 

vardag (ibid.) genom interaktion och deltagande. Förskolan som en plats för literacy handlar inte bara 

om, enligt Björklund (2008), om hur barnen påverkas utan också om hur barnen själva får möjlighet 

att bidra till litteracitetspraktiken.  

Fast (2007) talar i sin avhandling om hur barns möten med skrift och språkande ofta växer fram ur 

deras vardagliga erfarenheter och sammanhang långt tidigare än den mer formella undervisningen. 

Dessa möten sker ofta genom en barnkultur och populärkultur som inte alltför sällan definieras som  

mindre värd än de möten med skrift som vuxna tänker sig ska vara ingången till språk, läsande samt 

skrivande och därför ska lämnas utanför de pedagogiska sammanhangen.  

Idag finns även ett socialsemiotiskt perspektiv på lärande av språk, läsande och skrivande och där 

fokuseras mer på vilka möjligheter och hinder som olika uttryck medger (Kress, 2004). Kress (1997) 

har beskrivit barn som teckengörare och tecken som multimodala, dvs. innehållande en bredare 

definition av tecken som kan innehålla kroppsspråk, symboler, logotyper men också leksaker, 

produkter från populärkulturen och en mängd olika slags bilder. Genom att tänka sig att tecken kan 

förändras och förvandlas i olika sammanhang kan man få veta något om hur barn aktivt använder och 

transformerar olika slags tecken för att lära sig språk, läsande och skrivande (VR ansökan).  Utifrån 

dessa teorier blir det möjligt att se hur lärandet av språk, läsande och skrivande sker utifrån ett barns 

perspektiv, samt hur barnen av dagens samhälle bidrar till utveckling. 

I forskningsprojektet ”Det magiska språket” tänker man sig att det behövs ett tillägg i tänkandet om 

språk, läsande och skrivande, som fokuserar på yngre barns lärande av språk, läsande och skrivande, 

där man tar hänsyn till att förändringar som sker i samhället påverkar barnens lärande av språk, 

läsande och skrivande (VR-ansökan). Genom att använda Kress (1997) beskrivning av barn som 

’teckengörare’ och tecken som ’multimodala’ i kombination med att betrakta lärande som relationella 

lärprocesser snarare än individuell utveckling, menar forskarna att vi kan tänka oss fler viktiga 

aspekter kring lärandet av språk, läsande och skrivande.  Dahlberg och Olsson använder sig av två 

filosofer, Deleuze och Guattari, för att beskriva hur lärande sker genom olika sammansättningar av 

begär/lust/önskningar. Vidare tänker sig Deleuze och Guattari språket som kreativt och pragmatiskt 

och där det blir möjligt att tänka sig att språket är under produktion och i ständig tillblivelse. Det 

barnen producerar har inte ett färdigt slut och syftar inte bara till att reproducera en viss given 

uppsättning av representationer och det verkar som om barnen i pilotstudien hamnar i en kreativ 

dimension av språket; de byter ut bokstäver i ord, de hittar på nya ord och alfabet med mera, och de 

arbetar med den givna uppsättningen av representationer på ett annat sätt än tidigare forskning visat 

(VR ansökan). De verkar som om barnen arbetar med att producera nya aspekter av givna 

representationer snarare än att bara förvärva dem.  

Detta forskningsprojekt är en kontrast till den tidigare forskning som tänker sig att det individuella 

barnet måste erövra ett språk som har en färdig uppsättning av symboler, regler och normer. Istället 

tänker sig Dahlberg och Olsson att det kan finnas en öppenhet kring definitionen av språk, läsande och 

skrivande mellan pedagoger och barn och därmed resonerar de kring hur symbolerna, reglerna och 

normerna kan konstrueras på nya sätt,  i nya kontexter och sammanhang; på sätt som vi ännu inte har 

tänkt på eller vet något om. Istället för att tänka sig t.ex. läsande som ett avkodande eller erövrande där 

pedagogens uppgift blir att i rätt läge fylla på med nya kunskaper som fattas det individuella barnet, 

fokuseras lärandeprocessen som ett didaktiskt verktyg och den potential som varje barn kan bidra med 

i lärandeprocessen, genom bland annat frågor och önskningar.  Fokus måste därmed ligga på det 
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relationella, det som pågår mellan barnen, pedagogerna och kontexten.  Så låt oss nu titta på vilka 

teoretiska beskrivningar som finns om det relationella lärandet och det som sker mellan oss 

människor.  

Filosofiskt och teoretiskt perspektiv 
 

Nordin-Hultman flyttar blicken från det som antas finnas inuti barnet i form av egenskaper och 

utvecklingsnivåer, till miljön som barnen möter i förskolan och har i sin avhandling försökt tänka på 

barn som handlande och aktiva varelser (Nordin-Hultman, 2004). Hon visar hur tonvikten kan läggas 

på miljöns och pedagogikens utformande och därmed skapas ett nytt sätt att förstå observationer av 

barns göranden och handlanden. Fokus läggs då på händelserna istället för de generella givna 

utvecklingsförloppen hos ett barn och på så sätt kan såväl barnen som de pedagogiska miljöerna bli till 

på nytt och på nytt (ibid.).  I sin slutdiskussion öppnar Nordin Hulman upp för begreppet tillblivelse 

som ett begrepp att använda för att få syn på en relationell lärandeprocess där man ser en händelse som 

inte given i förväg, utan som något som sker i mötet ”… mellan barnen som är stadda i en oavbruten 

förändring genom sina handlingar och omgivningen/miljön som är oavbrutet förändrad genom dessa 

handlingar” (ibid. s. 200). Att se handlingar som i ständig förändring är något som Olsson 

vidareutvecklar i sin avhandling (2008) för att beskriva hur barn använder varandras frågor och 

önskningar för att tillsammans utforska ett problemområde. Om man ser barnens lärande i rörelse så 

att barnet och lärandet alltid är i tillblivelse och odefinierat, kan man inte förutspå lärandet eftersom 

det sker i relation mellan saker och ting. Men man kan experimentera med vad olika sammanhang och 

kontexter gör med rörelsen. Olsson (2008) visar hur det är användbart att lyssna till barnens frågor 

eftersom dessa frågor är i rörelse och bidrar till att intensifiera och aktualisera det som samtidigt är 

rådande och ändå fortfarande i tillblivelse. Hon menar att det finns en potentialitet som vi inte helt och 

hållet kan beskriva när det gäller vad ett barn, och vad ett lärande är (ibid.). Olssons avhandling ger 

underlag för frågan om narration skulle kunna vara en framkomlig väg att beskriva barnen och deras 

relationerande lärprocesser som i ständig rörelse och tillblivelse. Ett sådant perspektiv öppnar också 

upp för en fråga om vad som blir möjligt att se utifrån ett berättande om relationella lärprocesser.  

Syftet i detta arbete är att pröva om den italienska filosofen Adriana Cavareros teori om relationerande 

narrationer kan vara användbar. Nedanstående avsnitt utgår ifrån två olika texter. Den första är en bok 

skriven av Cavarero år 2000, Relating Narratives, och där utvecklar Cavarero teorin om det 

berättelsebara jaget i form av relationerande narrationer. Den andra är en artikel ur den feministiska 

tidningen Differences, där Bertolino
3
  intervjuar Cavarero (2008).  

Cavarero (2000) gör ett ontologiskt ställningstagande om människan där hon menar att människan 

möter världen för att hon/han vill vara tillsammans med andra, inte för att vi ska utveckla oss själva. 

Detta är något som Mead utvecklat i sina teorier om social interaktion där jaget/självet är en 

reflekterande process. Mead menar att människan är en social varelse, där identitet ges genom 

reflexivitet i deltagande av olika sammanhang (Mead, 1976). Att vara reflexiv innebär att kunna se i 

sig själv vad man ser i andra och därmed förstå vem man är. Till skillnad från Mead menar Cavarero 

att jaget/självet är en relationerande process där man inte speglar sig själv i andra, utan utgår från en 

irreflexivitet. Att vara irreflexiv innebär att man aldrig relaterar till ett objekt endast utifrån sig själv, 

utan att det alltid existerar mellan två olika objekt (Cavarero, 2000). Vi är aldrig ensamma att se vem 

vi är utan lånar, tar och blandar en mängd olika föreställningar som kommer från andra personer och i 

andra sammanhang. Vi är aldrig själva om att tänka något för första gången och det går inte att tänka 

en tanke exakt likadant två gånger. Enligt Cavarero, skulle det vara tråkigt och förutsägbart att vara 

med sig själv. Vi människor är beredda att exponera oss själva för andra för att få vara med om något 

                                                      
3 Bertolino är doktorand i Critical Legal Theory på School of Law, Birkbeck University, London. Hon är intresserad av att tänka om 

kring det ontologiska närmandet av vårt varande i världen utöver de institutionaliserade rättsliga instanserna. Skrivna arbeten är 
t.ex.:: ‘Beyond Ontology and Sexual Difference: an Interview with the Italian Feminist Philosopher Adriana Cavarero’ (differences, 

2008), ‘Is There Such a Thing as a Mediterranean Feminism?’ in Feminisms: Within and Without, edited by Rebecca Pelan, 

(Syracuse University Press, 2007) and ‘The Politics of Subjectivity in the Women, Law and Development Discourse’(Australian 
Feminist Law Journal, 2006). 
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nytt, oförutsägbart; något vi inte vet något om. Människan har en önskan om ömsesidig respekt av 

olikhet, men denna olikhet möts alltid i en gemenskap av det som är familjärt. Därför blir inte 

händelser, upplevelser och erfarenheter enskilda händelser utan något som hänger samman och kan 

bilda en slags enhet kring allt som sker i ens liv och som blir helt unikt i relationerandet till andra. Vi 

skapar mening i våra liv genom relationerandet till andra personers liv. Med Cavareros termer skulle 

man kunna säga att livet ger en livsberättelse (narration) som innehåller många olika händelser, 

erfarenheter och upplevelser i relation till olika enskilda unika personer.  

I sina teorier om det berättelsebara jaget, utgår Cavarero från filosofen Hanna Arendts tankar om att vi 

behöver reda ut vad filosofins ontologiska fråga egentligen svarar på. Filosofin vill, enligt Cavarero, 

definiera och kategorisera vad som är universellt och strävar därför efter att låta kunskapen om varje 

enskild unik människas varande, vara okänt eller obekant (Cavarero, 2000; Cavarero & Bertolino, 

2008). Filosofer definierar och bestämmer människan genom att ställa upp en rad kvaliteter som varje 

människa kan dela med alla andra människor eller vilken skillnad som föreligger om det inte delas. 

Kunskapen blir generell och ställer frågan om Vad människan är.  Språket används för att signifiera 

eller kommunicera vad en person är. Det får inte människor att känna igen sig själva eftersom de 

hänvisas till det som är generellt om människan (Cavarero, 2000; Cavarero & Bertolino, 2008). 

Generellt om människan kan man säga att människan är en tvåfotad varelse, går upprätt, kan tala osv. 

Hur mycket vi än fyller på med olika beskrivningar lyckas denna fråga aldrig svara helt och hållet på 

vem människan är. Platon roade sig en gång med att beskriva människan som ett tvåfotat djur, 

fjäderlös och utan horn, vilket faktiskt också är en korrekt beskrivning, men som inte säger något om 

själva människan (Cavarero, 2000). När man handlar eller talar, exponerar man sitt vem, och detta 

framträdande sker alltid tillsammans med andra och visar det unika hos varje människa (Cavarero, 

2000; Cavarero & Bertolino, 2008).  

Cavarero menar att vi kan genom berättelser där vi exponerar oss själva för andra, i autobiografier 

eller biografier, kan få reda på något om den enskilda människans ontologi som filosofin inte svarar 

på. Det är en tanke om en relationerande narration (Cavarero, 2000). Genom att tänka på jaget som 

något berättelsebart är det inte en fråga om att berätta något fastställt och färdigt för någon annan 

person utan snarare att möjliggöra ett skeende i relation med andra personers berättelser. Det handlar i 

första hand inte om att kommunicera för att komma överens om vilka definitioner eller raster som ska 

gälla,
4
 utan om att möjliggöra ömsesidiga handlanden här och nu (Cavarero, 2000). Cavarero talar 

alltså om det unika och specifika hos varje person genom det vi kan se och fysiskt uppleva och känna i 

relation till andra berättelsebara jag. De andra är inte som jag och därför fysiskt andra, menar Cavarero 

(ibid.). Genom att vara fysiskt olika och irreflexiva, är våra liv och handlanden unika. Vi är därmed 

exponerade och i oupphörlig förändring (Cavarero & Bertolino, 2008). Hon strävar således efter att 

svara på frågan vem människan är och gör det genom olika slags narrationer. Narration är en slags 

livsberättelse som kan vara autobiografisk eller biografisk, och där berättelsen i sin helhet bildar ett 

språk som talar om en slags enhet kring vem man är och som inte låter sig delas in i kategorier 

eftersom man då börjar svara på vad personen är (Cavarero, 2000). Vi kan förstå denna enighet genom 

ett framställande som "… the whole of being understood as a plural finitude of existing" (Cavarero, 

2000, s. 20). Genom att i ett specifikt sammanhang, exponera hur man tänker och handlar för någon 

annan är poängen inte, enligt Cavarero, att komma överens om vad som är rätt bild av personen. 

Genom att exponera sig för varandra genom berättelser kan man i andras berättelser leta efter vem 

man är som helt unik och som gör att ingen annan kan vara just likadan. Cavarero (2000) menar att 

detta bara kan göras i relation till andra och genom att alla berättelser är unika: " Exposed, relational 

and contextual, the Arendtian self leaves behind a lifestory that is constitutively interwoven with many 

other stories” (ibid. s.124). Vi kan inte skilja på vad någon annan berättar om mig, vad jag själv 

berättar om mig, och vad miljön runt om kring berättar om mig. Det enda vi kan veta är att jag ingår i 

de olika berättelserna som blandas ihop till min berättelse och är oersättlig, oupprepbar och unik 

(Cavarero, 2000). 

                                                      
4 Vilket Habermas (1996) utvecklat en teori om det kommunikativt handlandet där olika signaler om språkets innehåll måste 

klargöras och överenskommas innan kommunikationen kan fortskrida.  Dessa signaler kan vara; kontextuella, normativa, 
strategiska osv.  
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Cavarero menar att det blir något familjärt över det som framställs i en berättelse om det unika jaget 

och genom det vi upplever i andras berättelser. Att vara familjär innebär att vi känner igen det som 

andra berättar men det är ändå inte exakt samma berättelse som ens egen. Det berättelsebara jaget blir 

familjärt eftersom det är en förlängning av ens eget unika jag i andras berättelsebara jag, men också 

andras unika jag har sin egen berättelse (Cavarero, 2000). Det berättelsebara jaget blir således 

relationerande just för att man bara kan bli ett unikt självt när andra unika själv är närvarande och 

fysiska: ”…when I speak of relation or relationality, I always mean a material, physical relationality 

that is in the here and now” (Cavarero & Bertolino, 2008, s. 139). Människan är fysiskt närvarande, 

unik och utsatt just genom att människor är beroende av varandra och därmed exponerar sig för 

varandra (Cavarero, 2000).  

Det berättelsebara jaget är något fysiskt synligt (pojke eller flicka, pedagog eller barn, osv) och unikt, 

men samtidigt något som är kontextuellt och som ger innehåll och form. Man får veta något om sig 

själv genom det sammanhang man exponerar sig i och språket används då inte för att konstituera och 

signifiera unikheten utan för att ge en skepnad som avslöjar vem man är (Cavarero, 2000; Cavarero & 

Bertolino, 2008). 

 

Our thesis, once more, is that the etymological root that terms uniqueness [unicit‘a] and unity 

[unit‘a] share does not flatten them out into a homogeneous substance, but rather renders them as 

signs of an existence whose life-story is different from all others precisely because it is constitutively 

interwoven with many others.      

(Cavarero, 2000, s. 71) 

Det unika hos en enskild person är inte en gång för alla fastställd, utan går att klä om och nya 

skepnader kan göras som också blir unika. Även om människor delar erfarenheter och upplevelser har 

varje människa en egen rytm, ton eller annat specifikt uttryck som gör dem unika i mötet med andra 

människor.  Rytmen, tonen eller något slags uttryck påverkas och kan förändras beroende på vem man 

möter. Vi vet alla att vi föds, växer upp, lever och dör och i detta liv är vi i relation till andra 

människor. Vi kan vara någons mamma, syster eller vän eller till och med flera av dessa samtidigt. 

Detta innebär att man alltid lämnar efter sig en livsberättelse och det är något som vi vet att vi gör och 

att andra runt omkring oss gör (Cavarero, 2000). Men för varje unikt jag, verkar det vara svårt att 

urskilja sin egna unika historia eftersom händelsernas kontextuella komplexitet gör att det är svårt att 

se enbart sig själv. Det blir, enligt Cavarero, omöjligt att reflektera kring sitt eget jag. Vi kan inte tänka 

om oss själva som objekt, utan vi kan få veta något om oss själva genom andra personers berättelser 

om sig själva. Det är ett ömsesidigt berättande av och till varandra, genom exponerande och 

därigenom får man sin historia berättad av en annan människa. Cavarero (2000) menar att människan 

"… does not embark on any introspective journey into the interior of his self, but rather comes to 

know his identity from the outside, through the story that others tell him." (ibid. s. 11). Det 

berättelsebara jaget exponerar sig själv relationellt, men också altruistiskt (ibid.). Människan söker inte 

empati eller försöker identifiera sig själv med andra, utan bär snarare en önskan om att andra 

människor verkligen är andra människor, unika och åtskilda varandra.  

 

The altruism of the uniqueness is neither sacrifice nor dedication, nor mortification, nor 

renuniciation. It is rather the ontological status of a who, which is always relational and contextual, 

from whom the other is necessary.     

                     (Cavarero, 2000, s. 90) 

Människan är relationerande och altruistisk just för att det är nödvändigt att det finns andra än det 

berättelsebara jaget att exponera sig för. Språket används då för att hitta en ”andra”, ett annat 

berättelsebart jag. Den andres berättelse kan stämma väl överens men kan aldrig vara någon annans 

historia. Det unika i varje historia utsätts för ett exponerande för att bli oupprepbar och unik (ibid.) Det 

är inte en fråga om vem som berättar sanningen, eller vem, som kommer närmast verkligheten, utan 

detta koexisterar mellan de historier som produceras i ett här och nu ögonblick som ständigt kan 

förändras (ibid.). I det vi inte vet något om (oss själva) måste vi vända oss till det yttre som vi vet är en 
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version/konstruktion av sanning. Människor är alltid relationerande och beroende av varandras 

berättelser för att kunna vara ett unikt vem. 

Om varje människa är oupprepbar, kan hon aldrig helt följa någon annans fotspår eller ens upprepa 

exakt samma liv. Det kan därför aldrig bli så att varje unik person lämnar kvar samma historia som 

någon annan (Cavarero, 2000). På detta sätt blir livshistorier användbara eftersom de liknar någon 

annans historia men är ändå ny, oersättlig och oväntad som kan användas till att skapa nya handlingar 

i nya sammanhang. Det unika berättelsebara jaget är en sammanblandning mellan den intention som 

varje persons handlande har och den slump som omgivningen alltid omger jaget med.  Det unika 

jagets syften kommer alltid att innehålla mer vid handlingens slut än det intentionellt gjorde i början, 

eftersom misstag, slumpmässiga val och möten kommer att innebära nya och oväntade handlingar. Det 

är bara andra som tittar på dina handlingar som kan se vilka spår som det unika jagets handlingar 

lämnar efter sig; vilken design som ditt liv får och som inte går att förutspå eller föreställa sig.  

 

Rather than simply being an effective, didactic device, it was a gesture that grasped a fundamental 

truth of the fable. Precisely because the design is the story, rather than just accompanying the story or 

illustrating it, the design coincides with it perfectly – in the sense that the pattern that every human 

being leaves behind is noting but their life-story.                                                

 (Cavarero, 2000, s. 2) 

För Cavarero betyder detta att en livshistoria kan forma ett unikt liv som annars bara riskerar att bli 

uppradade händelser utan en inbördes mening. Om vi tänker oss att varje unika jag alltid relaterar till 

en serie händelser behövs andra perspektiv för att se det som intentionen var från början och hur detta 

påverkats. Innebörden i varje unika jags historia kan bara göras i form av en fråga till någon annan om 

denne kan se vilken design som är resultatet av slumpmässiga händelser och eget handlande. 

Mottagaren kan bara hitta sitt svar i livsberättelsen, i narrationen, och likt en gåva, ge tillbaka svaret i 

form av sitt egna livs narration. Narrationen ger inte bara en livsberättelse, eller illustrerar en handling, 

utan ger ett mögliggörande av nya ställningstaganden och val som tillsammans med slumpmässiga 

möten och misstag skapar en ny design (ibid.). 

I sin teori om det berättelsebara jaget tar Cavarero upp namnet som en viktig aspekt (Cavarero, 2000). 

Alla har ett slags ljud som ropar på dem som vi kallar namn och detta är hans eller hennes ljudliga 

unikhet (ibid.). Men det finns också något paradoxalt med faktumet att alla genast svarar på frågan 

vem man är med att säga sitt namn, eftersom tusen andra kan svara med samma namn.  

 

Notwithstanding the fact that it is shared with many others, the proper name is the strange, verbal 

synthesis of a uniqueness that is exposed to its own question; moreover, there is no further knowledge 

that corresponds with it. […] A unique being is without any quality at its beginning, and yet it 

already has a name. The newborn does not choose this name, but is given it by another, just as every 

human being does not choose how to be. The uniqueness which pertains to the proper is always a 

given, a gift.                     

(Cavarero, 2000, s. 18-19)                                     

När vi föds vet vi inget om vilka vi ska bli eller vilka kvaliteter vi kommer att ha och ändå har barnet 

redan ett namn (ibid.). Det nyfödda barnet väljer inte sitt namn, utan det ges av någon annan i en slags 

gåva av en tilldelad unikhet, där man direkt innesluts i en kontextualitet där namnet fungerar som ett 

slags klister mellan det lilla barnets självvalda berättelse och omgivningens berättelse om det. 

Cavarero talar om det berättelsebara jaget som bär ett namn för en sammanfogning av den biografiska 

och den autobiografiska historien (Cavarero, 2000). 
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Centrala begrepp 
 

Ett av de viktigaste bidrag som Cavareros teori om relationerande narrationer kan ge oss är att 

narrationen kan synliggöra ett innehåll om människans varande som inte låter sig göras genom ett 

rationellt strukturerande och kategoriserande. Den relationerande narrationen kan berätta något om ett 

innehåll som finns osägbart mellan människor. Därför blir det extremt svårt att särskilja några 

specifika begrepp. Det finns dock en poäng i att försöka betona några viktiga aspekter som Cavareros 

teori om relationerande narrationer kan belysa. Här nedan följer därför ett förtydligande av 

ovanstående text i ett försök att klargöra utifrån vilka begrepp som kan komma att fungera som 

analysredskap i föreliggande studie.  

Teorin om det unika berättelsebara jaget försöker säga något om varje enskild unik människa. Varje 

människa är unik, just för att varje livsberättelse aldrig kan bli densamma och alltid kan ta en annan 

vändning beroende på vem som lyssnar, svarar eller berättar tillbaka. Att svara på vem en människa är 

berättar något om de uttryck/intentioner som blir unika hos varje enskild person och kan bara bli 

synligt i relation till andra personer. Att tänka om det unika berättelsebara jaget innebär att tänka sig 

att jaget skapas i en situation som sker mellan människor i precisa ögonblick som ständig sker här och 

nu (Cavarero, 2000) 

Cavarero talar om det unika berättelsebara jagets design. Varje människas liv innehåller många 

prövningar och vedermödor, och varje steg som tas lämnar ett avtryck. Designen är en blandning 

mellan en enskild människas intentioner som blandas upp med slumpen som livet omges av. Resultatet 

är ett livs design, och ett efterlämnande av vad ett unikt berättelsebart jags intentioner kan skapa i 

relation till andra människors intentioner. På detta sätt mixas intentioner och slumpen ihop till en 

historia som innehåller något mer än en förutbestämd livslinje. Livsberättelsen avslöjar designen, den 

enskilde personens handlingar och slumpmässiga möten/val som gör att livet undgår ett innehåll av 

enskilda handlingar som kräver någon slags reaktion. Det behövs flera perspektiv från många olika 

människors handlande och reaktioner som kan mötas. Relationerandet mellan flera olika unika 

berättelsebara jag skapar en design. Det blir ett slags ömsesidigt givande och tagande av lyssnande och 

berättande om olika unika livshistorier (Cavarero, 2000). 

Tre viktiga begrepp i Cavareros teorier om det berättelsebara jaget är exponerande, relationerande
5
 

och narration. Varje enskilt berättelsebart jag exponerar sig för andra berättelsebara jag. Vad vi ser, 

lyssnar och berättar är alltid ett relationerande till varandra och visar på unika uttryck och intentioner 

hos varje unika jag: ”Each one of us is practically in relation to those with whom – here and now, in a 

specific physical space and in a specific definite time – one is exposed.” (Cavarero & Bertolino, 2008, 

s. 162). I relationerandet mellan olika människor skapas en familjär känsla av att känna igen sig i 

andras livshistorier men också ett identifierande av det som är unikt med det egna jaget i ett uttryck, en 

rytm, en ton eller dylikt. I sitt exponerande genom olika relationeranden kan narrationen av ens livs 

innehåll skapa en unik enhet hos varje enskild människa utan att kunna delas upp i kategorier om vad 

detta innehåll är. Den unika människan kan inte reflektera över sitt eget livs innehåll och 

intention/uttryck utan kan bara uppleva eller förnimma det genom att lyssna på andra människors 

livshistorier och intentioner. I ett exponerande av sig själv i relationerande möten skapas narrationer av 

olika livsberättelser. Dessa kan genom ett ömsesidigt berättande ge ett slags politiskt perspektiv som 

är solidariskt och demokratiskt. Varje berättelsebart jag ställer en fråga om vilka intentioner andra kan 

se i dennes liv, och får tillbaka frågan i form av en livsberättelse (Cavarero, 2000). Exponerande, 

relationerande och narration; alla tre begrepp är ständigt närvarande och sker ömsesidigt och samtidigt 

genom att exponera och berätta, framträda och lyssna på andra. 

  

                                                      
5 Cavarero (2000) använder det engelska ordet relating vilket översatt till svenska blir anknytande. Ordet relate har betydelsen att 

återberätta eller hänföra (min översättn.). Därför väljer jag att använda begreppet relationerande och inte relaterande.   
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Studiens syfte och problemställningar  
 

Valet av filosofen Cavareros teori om relationerande narrationer har gjorts utifrån dess möjlighet att 

beskriva ett relationerande lärande. Även inom filosofin finns en mängd olika val att göra. Cavarero 

blir användbar kring ett relationerande lärande eftersom fokus hamnar på vad som händer i relationen 

mellan människor och en tanke om att vi kan använda varandra för att bli synliga utanför oss själva 

(inte själva reflektera om oss själva, inte heller reflektera om oss själva i relation till andra utan 

faktiskt förstå andra människor som helt andra människor än jag själv men som ingår i ens egna 

livsberättelse). Att välja en teoretisk ansats innebär att sätta ramarna för arbetet för att kunna gå på 

djupet snarare än på bredden. Cavarero skulle säga att vi inte kan titta på pedagogerna eller barnen och 

be dem reflektera över sin egen roll i barnens egen roll i görandet utan vi kan se vad som kan bli 

berättelsebart mellan barn och pedagoger i en pedagogisk dokumentation. Pedagogerna eller barnen 

kan inte reflektera över sig själva men de kan tillsammans titta på vilka handlingar som blir synliga 

när människor påverkar och påverkas. Genom att titta på en avslutad dokumentation kan man kanske 

säga något om vad som blir berättelsebart kring vad som händer mellan pedagoger, barnen, miljön och 

därmed fundera över det didaktiska innehållet kring detta. Detta blir inte en färdig berättelse, planerad 

och strukturerad i förväg, utan ett didaktiskt verktyg där många berättelser kan komma till tals i en, 

kanske familjär, berättelse kring pedagogers och barns projekt på förskolan.  

En utgångspunkt i detta arbete är också att tänka om språket som öppet, med fler betydelser och 

utanför oss själva. Istället för att använda det mer traditionella psykologiska sättet att tänka kring 

lärandet av språk, läsandet och skrivandet utforskas här om det är möjligt att använda narration och 

filosofi för att beskriva något mer, outsagt som också pågår.  

Studien handlar om att använda Cavareros teorier för att berätta något om hur barns arbete med namn 

kan förstås som språk-, läs- och skrivinlärning, men också om pedagogisk dokumentation som ett 

didaktiskt redskap för att hålla lärprocesserna i rörelse såsom Olsson (2008) beskriver i sin 

avhandling.   

Syftet för denna studie är att undersöka vad som kan bli berättelsebart kring hur förskolebarns 

lärprocesser i språkande, läsande och skrivande ständigt blir till genom att använda Cavareros teorier 

om relationerande narrationer tillsammans med pedagogisk dokumentation. 

 

Frågeställningar:  

 

1. Vilka förutsättningar krävs för att exponera ett projekt om barnens arbeten kring namn i ljuset 

av relationerande läroprocesser?  

2. Vilken funktion spelar pedagogisk dokumentation för att sätta lärandet av språk-, läs- och 

skrivinlärningen i rörelse?  

3. Vilken innebörd kan barnens berättelser och produktion av namn ges, genom att använda 

Cavareros begrepp vem och vad?  
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Studiens genomförande 

Vetenskapsteoretiska överväganden 
 

Avgörande för denna studie har varit att de ontologiska ställningstaganden ett arbete tar sin 

utgångspunkt i fungerar i relation till de epistemologiska, vetenskapliga metoder som används för att 

få veta något. Cavarero säger att verkligheten är reell och materiell men att den också existerar i 

relation till sin kultur, sammanhang och tid. Om vi tänker så om definitionen av begreppet ”barn” 

kanske det finns en banalitet; man ser ju direkt om det är ett barn eller en vuxen. Det är något fysiskt, 

observerbart över detta. Men vad detta barn innehåller är kontextuellt. Hur vi väljer att definiera ett 

barn beror på vilken kultur, sammanhang och tidsera man befinner sig i. Den ontologiska 

utgångspunkten för Cavarero är att människans varande är en blandning av vad som fysiskt existerar 

och vad som är konstruerat i ett perspektiv som är kontextuellt ”här och nu”. De två vanligaste 

vetenskapsteoretiska ställningstaganden (som oftast ställs mot varandra) är empirism och rationalism 

(Stensmo, 2007). Empirismen menar, å ena sidan, att världen existerar och forskaren ska gå ut och 

samla in empirin för att tala om hur saker och ting förhåller sig; rationalismen menar å andra sidan, att 

världen inte existerar utan är en konstruktion av vilket språk och vilken text vi lägger våra tolkningar i 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Stensmo, 2007). Cavarero vill inte ta ett sådant ställningstagande och 

menar att man måste blanda och ta det som för tillfället fyller en funktion.  

 

Sometimes, I am of the same mind and condur; at other times, I do not. I have the impression that, in 

some English-speaking environments, there is instead a tendency to embrace a critique of metafysics 

that is filtered through the poststructuralist and postmodernist critique of classical metafysics. 

(Cavarero & Bertolino, 2008, s. 140-141) 

Cavarero lånar och tar, blandar och gör tillägg i alla ställningstaganden som kan verka fasta och 

omöjliga att förbinda för att skapa något nytt och oväntat. Så låt oss nu kort titta på vad hon lånar ur 

för olika vetenskapsteorier och samtidigt skiljer sig helt ifrån.  

Postmodernism, poststrukturalism och dekonstruktion tänker om diskurser som skapas av språket eller 

olika strukturer (Alvesson & Sköldberg, 2008). Dessa språk eller strukturer är en effekt av den tid eller  

tidsera som subjektet råkar befinna sig inom. Därmed blir subjektet också beskriven genom de 

begrepp och strukturer som denna tidsera konstruerat. Men Cavararo menar också att man bör ta 

hänsyn till att en individs liv är något som existerar fysiskt här och nu och att denna fysiska närvaro 

kan göra något nytt med dessa konstruktioner, dvs. en individs kroppsliga fysiska närvaro kan förändra 

konstruktionerna så att de innehåller något nytt än det tidseran från början menade. Det är inte bara så 

att våra göranden och uttalanden formar och definierar nästa görande och uttalande, utan de ger också 

möjlighet att påbörja någon nytt och outforskat.  Det betyder att likt postmodernism, poststrukturalism 

och dekonstruktion ser Cavarero världen skapad kontextuellt och lingvistiskt. Det innebär ett 

relationerande där vi möter varandra i något som är familjärt och kontextuellt men genom att låta 

många olika diskurser, kontexter och språk mötas i en fysisk individ som skapar något unikt och 

alldeles eget bidrag i det kontextuella.  

För postmodernism, poststrukturalism och dekonstruktion innebär det språkliga och kontextuella en 

möjlighet att titta på maktkonstruktioner i olika diskurser som pågår parallellt. Cavareros bidrag att 

också tänka om också det fysiska som ett bidrag gör att hon rör sig bort från frågan om makt och 

fokuserar istället på relationerna mellan olika diskurser, kontexter och individer.  

Cavarero menar att ett problem som postmodernism, poststrukturalism och dekonstruktion ofta 

kritiseras för är att det är relativistiskt och förlamar handlingsmöjligheterna. Inom postmodernismen, 

poststrukturalismen och dekonstruktion finns teoretiker och filosofer som Michel Foucault, Judith 

Butler och Jacques Derrida och de tänker sig att det alltid finns flera svar utifrån olika perspektiv.  Det 



12 

 

blir flera olika producerade bilder av hur man kan förstå olika diskurser och kontexter på olika sätt 

(Bertolino & Cavarero, 2008). Att fokusera på skillnader innebär en risk att hamna i det binära trots att 

postmodernismen menar på att allt är skapat lingvistiskt och kontextuellt (även subjektet). I Cavareros 

fall handlar det om att försöka hitta det gemensamma som innehåller olika perspektiv och där hon 

försöker använda den postmoderna teorin som utgångspunkt. Hon vill visa på ett möjligt subjekt 

genom att titta efter det som förenar subjekt och kontext på nya sätt, i nya kombinationer och i nya 

konstruktioner. Det handlar om att dra nytta av det positiva i relationen mellan de sammanhang och de 

individer som finns där som en möjlighet att analysera det blivande handlandet här och nu (Cavarero, 

2000). Det är ett tillägg till de postmoderna, poststrukturella och dekonstruktivistiska teorierna, som 

innebär en potentialitet av produktion, som dessa teorier inte lätt kommer åt när de fokuserar på 

maktfrågan. Cavarero uttrycker dock ofta att de postmoderna teorierna har en viktig uppgift att fylla 

och att beroende på vilken fråga man har fokuseras olika delar i en teori (Cavarero, 2000; Cavarero & 

Bertolino, 2008). Hon utgår ifrån att språket utövar en diskursiv makt över människan genom att 

kategorisera henne för att beskriva henne på ett stereotypt sätt. Dessa kategorier kan användas med 

elaka intentioner och fylla i något nytt i dessa stereotyper så att de är i ständig förändring och handling 

(ibid). Att använda elaka intentioner innebär att placera givna konventioner i andra kontexter och 

därmed kan deras betydelse ändras och omkodas. Den semantik som orden har i en tradition kan 

genom ett annat sammanhang ges en annan signifikation (Cavarero & Bertolino, 2008).  Det 

relationerande är att vara som en helhet i en mängd som är föränderligt existerande (Cavarero 2000). 

Det innebär att en människa är en individ men med en mängd olika skepnader som ständigt blir 

annorlunda. 

Cavareros tankar ligger också nära fenomenologin och knyter an till Arendts fenomenologiska teorier 

om att det är ett problem att filosofin alltid utgår ifrån det universella och hon vill istället fokusera på 

det unika och specifika (Cavarero, 2000). Det är inte en fenomenologi där fenomenet alltid är tänkt 

från ett generellt perspektiv på subjektet utan genom unikheten och där materialiteten finns i unika 

kroppar. ”By the phenomenological horizon, I mean that you who are in front of me, show yourself to 

be unique because I see you, feel you, and hear you” (Cavarero & Bertolino, 2008, s.145). Det är 

banalt; det finns en annan som är något annat än jag för jag ser, hör och känner dig. Men för Cavarero 

är detta en av grundstommarna i mänskligt handlande. Det är exponerande (ibid.). 

För att kunna berätta något om sig själv i en kontext och ett sammanhang, låter sig Cavarero inspireras 

av hermeneutiken. I hermeneutiken tänker man sig att texten har etablerats i en miljö, eller ett 

sammanhang som får betydelse för hur texten producerats (Fejes & Thornberg, 2009). Hermeneutiken 

handlar om att förstå, tolka och förmedla olika fenomen som upplevs. Det är viktigt att ta hänsyn till 

att forskaren alltid tar med sig sina egna erfarenheter i tolkningsprocessen (ibid.) och spegla det som 

upplevs genom sig själv. Här lägger dock Cavarero till att det är svårt att se sig själv när man är 

försjunken i det som händer i kontexten och att vi behöver andra för att göra oss själva berättelsebara. 

Forskaren har därmed aldrig enskilt skapat en tolkning av det som upplevs utan detta är ihopblandat 

från en mängd andra olika sammanhang och personer. Cavarero skulle säga att forskaren är irreflexiv, 

i form av berättelser om vad som är materiellt synligt mellan olika människor som tillsammans skapar 

tolkningarna utifrån olika levda erfarenheter (Cavarero, 2000). Det är utifrån narration som det 

berättelsebara jaget får konturer och skepnad men ändå är föränderligt i ett annat sammanhang (ibid.). 

Empiriskt material 
 

Den empiri som används i denna studie kommer från ett projekt kallat ”Namnprojektet”, som 

pedagoger och 25 femåringar, drev under en termin tillsammans med forskare. Pedagogerna på 

förskolan presenterade materialet fortgående i nätverket ”Pedagogiska och teoretiska rum” (POT), som 

även forskningsprojektet ”Det magiska språket” ingått i. Pedagogerna som gör den pedagogiska 

dokumentation, som jag använder mig av i denna studie, har deltagit i Pedagogiska och teoretiska rum 

sedan uppstarten 1996. PoT kan ses som en fortsättning på det praktikorienterade forskningsprojektet 

”Pedagogik i en föränderlig omvärld” (Dahlberg, Moss & Pence, 2002). 
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Detta innebär att pedagogerna som gjort den pedagogiska dokumentationen kring ”Namnprojektet” har 

lång erfarenhet och vana att använda pedagogisk dokumentation både som förhållningssätt, redskap 

och metod. Beskrivningar och definitioner av detta arbetsredskap och pedagogiska förhållningssätt kan 

variera, men följande sammanfattning av de vanligaste beskrivningarna ger en bakgrund till hur 

pedagogerna i studien använde det.   

Pedagogisk dokumentation handlar om att synliggöra praktiken; vad barnen säger och tänker men 

också vad man som pedagog gör och säger tillsammans med barnen. Det handlar om att dokumentera 

de pedagogiska processerna för att kunna använda den pedagogiska dokumentationen som en 

utgångspunkt för gemensamma reflektioner (Dahlberg & Åsén, 1995). Ett viktigt antagande i 

pedagogisk dokumentation, är att det inte går att producera en sann redogörelse för vad som hänt utan 

man måste förstå det som en konstruktion där pedagogerna blir medkonstruktörer av processerna 

genom att välja ut vad som verkar värdefullt att uppmärksamma och dokumentera (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2002).  Arbetsmetoden i pedagogisk dokumentation handlar om att samla in erfarenheter, 

göranden och upplevelser genom video-, röstinspelning, skrivna anteckningar, fotografier, barnens 

producerade alster med mera (Kjellander, 1995; Lenz Taguchi, 2000; Reggio Children, 2001;Wehner-

Godée, 2010). Därefter kan man få syn på barns olika sätt att utforska till exempel olika material och 

få möjlighet att i Pedagogiska och teoretiska rum eller tillsammans med barnen diskutera vilka 

lärprocesser som pågår och blir möjliga. Pedagogisk dokumentation kan användas för att 

problematisera sina egna förgivettaganden och pröva ut nya teoretiska verktyg som ändrar praktiken. 

Därigenom kan man få syn på att olika perspektiv på kunskap, verklighet och lärande formar den 

pedagogiska miljön och hur ett barn eller en pedagog kan vara där (Dahlberg, Moss & Pence, 2002; 

Lenz Taguchi, 2000; Nordin-Hultman, 2004). Det innebär att fundera på hur materialets placering, 

rummens möblering och hur tiden struktureras för att styra verksamheten. För att dessa diskussioner 

ska kunna fungera som en direkt koppling mellan teori och praktik måste den pedagogiska 

dokumentationen vara en naturlig och integrerad del av det pedagogiska arbetet. Theorell talar mycket 

om att låta den pedagogiska dokumentationen stanna upp, ta plats och framför allt ta tid i den dagliga 

verksamheten för att fundera på vad som verkligen driver barnen att undersöka saker om och om igen 

(Theorell, 2010).  

En pedagogisk dokumentation gör inte anspråk på att vara en observation av vad som faktiskt pågår i 

en verksamhet eller med barnen, utan synliggör hur många olika val av tolkning och metod som kan 

göras i en dokumentation och möjliggör olika utgångar för kommande handlingar (Elfström 2005; 

Lenz Taguchi, 2000; Olsson, 2008). För att därmed synliggöra olika val av tolkningar och metoder 

måste det finnas flera sammanhang som den pedagogiska diskussionen kan verka i. Barnen kan delta i 

reflektioner kring en pedagogisk dokumentation tillsammans med pedagoger, flera pedagoger kan 

sinsemellan diskutera olika perspektiv, pedagoger och forskare kan tillsammans reflektera kring 

dokumentationen (Lenz Taguchi, 2000; Olsson, 2008). 

Pedagogisk dokumentation är både ett förhållningssätt och kommunikation. Det blir en deltagande 

didaktik där processer kan kommuniceras och delas genom den pedagogiska dokumentationen (Lenz 

Taguchi, 2000; Reggio Children, 2001). Istället för att planera, analysera, bedöma och utvärdera 

utifrån ett givet mål och där barnen ska reproducera kunskapen kan pedagogisk dokumentation 

möjliggöra en lärandeprocess som producerar ny kunskap i en mångfaldig kontext. Lenz-Taguchi 

(2000) talar om att göra flera olika konstruktioner för att beskriva hur vi gör egna reflektioner och 

tolkningar och hur vi behöver varandras synsätt för att kunna konstruera en gemensam förståelse av 

vad vi observerar. 

Ett tjugotal pedagoger deltog i forskningsnätverket PoT (som under undersökningsperioden ingick i 

forskningsprojektet Det Magiska Språket). Pedagogerna har alla inspirerats av den pedagogik som 

bedrivs i Reggio Emilia. De har haft fokus på olika projekt kring språk, läsa och skriva i sina 

barngrupper för att forskningsnätverket gemensamt ska undersöka vilka lärprocesser som är i 

görningen och hur man kan förstå dessa på nya sätt. Några av pedagogerna som deltog i PoT 

uppmärksammade, i ett diskussionsforum inom förskolan, en kollegas projektarbete kring namn och 

bestämde sig för att presentera detta material i PoT för att se vilka nya val och vägar som blev 

framkomliga genom detta. Forskningsnätverket försökte tänka kring vilka handlingsmöjligheter 
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barnen och pedagogerna i projektet hade. Empirin produceras således kollektivt mellan barn, 

pedagoger och forskare, snarare än samlades in av forskaren som en extern betraktare.  

Från början var materialet i den pedagogiska dokumentation omfattande; 155 slides i ett powerpoint 

dokument. Mitt urval bestod i att välja ut de bilder, kommentarer och diskussioner som skedde under 

Namnprojektet. Dessa innehöll diskussioner, frågor och förslag på arbetes framåtskridande, löpande 

observationer, fotografier, bilder som barnen producerat och kommentarer till arbetet av både 

pedagoger och barnen. Det fanns även med analysscheman som fungerat som ett analysverktyg för 

pedagogerna (och övriga deltagare i PoT) för att urskilja vad de ser barnen göra och hur de kan koppla 

detta till vad de själva tänker om dessa handlingar och vilka frågor det tycker blir möjliga att fortsätta 

undersöka tillsammans med barnen. Mina val och beslut kring vad som ska tas med har främst handlat 

om att fokusera på det material som direkt handlar om barnens arbete med namn, men ibland har 

slumpen, de teoretiska ansatserna eller diskussioner med kollegor gett nya idéer om vilket urval som 

ska göras. Urvalet har således gjorts utifrån mina erfarenheter, men främst utifrån de möten som skett i 

de sammanhang jag varit i då jag valt ut vad som ska få en central roll i min resultatdel.  

 

Uppläggning/redskap för analys 
 

Dokumentation som text? 

 

Jag använder den pedagogiska dokumentationen som en text. Text får betydelsen i en vidare 

bemärkelse än bara ord, meningar och skriven text. Textanalys kan förstås i en vidare betydelse och 

innehålla utsagor, bilder, fotografier och resonemang som pedagoger och barn haft kring producerat 

material. Cavarero tar också denna vidare definition av text och resonerar kring problemet att en 

tolkad text endast kan förstås utifrån att det har sitt ursprung från ett specifikt perspektiv:  

 

A photograph, too, is a text: and it clearly has an author, or rather an image that is constructed by a 

particular point of view. A photograph, too, therefore constructs a subject, as Liz Stanley herself 

argues convincingly. We can nonetheless suppose that the New York reader seeks the living material 

of this subject beyond and in spite of its photographic construction.  

(Cavarero, 2000, s. 70) 

Utifrån detta citat kan man förstå att textanalys förvisso konstruerar ett visst sorts barn, en viss sorts 

pedagog och en viss sorts miljö utifrån sitt teoretiska perspektiv, men att läsaren av denna text också 

kommer att fylla dessa tolkningar och analyser med ett nytt perspektiv som gör att konstruktionen 

alltid är i ständig förändring. Det finns en potential i att se hur relationen mellan olika perspektiv, 

tolkningar och frågor kan skapa nya händelser och göranden som är här och nu. Textanalys i denna 

vida betydelse måste därmed förstås som ett bidrag att diskutera nya vägar och frågor.  

Jag är därmed medveten om att jag producerar en tolkning av ett material som redan skett och också 

på ett sätt nått ett avslut, men att min tolkning kan användas på nya sätt, i nya sammanhang och på sätt 

som vi här inte kan förutspå. Det är inte en fråga om min tolkning innehåller sanning eller inte utan 

hur användbar den är i relation till mina läsare. Mitt ordval, min texts rytm, mitt val av bilder och 

kanske till och med min tysta röst i texten får fungera som en plattform för interaktion till att skapa 

nya skepnader här och nu. Textanalys blir därmed något relationerande där mitt sätt att uttrycka mig 

kan användas i nya oförutsägbara processer.  

Det känns dock viktigt för mig att inte förvränga historien i en önskan om att framhäva mitt uttryck. 

Denna uppsats är ett unikt resultat av andras göranden och som jag har satt ihop till en alldeles egen 

berättelse. Jag har dock inte uppfunnit, definierat eller fastställt varken barnens, pedagogernas eller 

verksamhetens varanden och göranden: ”Whether true or invented, stories are always of someone 
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whose uniqueness is put into the words of a tale. The task of the narrator is not to create them, but to 

make sure that the tale is faithful to the story” (Cavarero & Bertolino, 2008, s. 141). 

 

Materialbearbetning 

 

Att tolka det empiriska materialet innebär att ta i beaktande att det inte är säkert att alla läser och 

förstår på samma sätt (Alvesson & Sköldberg, 2008; Fejes & Thornberg, 2009). En aspekt att 

uppmärksamma är att Cavarero själv väljer att inte ingå i den traditionella filosofiska disciplinen när 

hon söker svar på sina frågor. Hon söker istället andra diskurser och väljer att kalla narration för en 

diskurs. Cavarero använder litterära texter och ställer detta mot filosofiska texter eftersom språket i en 

litterär text är mer poetiskt, berättande, med mindre rigorositet, mer öppen och mångtydig än det 

filosofiska språket. I min studie kan man tänka sig att barnens berättelser och material innehåller något 

mer än det som man kan konstatera, kategorisera eller strukturera och som visar på något 

oförutsägbart. Cavarero säger ” […] there are leaks, tears, places of the symbolic and above all the 

imaginary that produce sometimes unexpected and undisciplinable meanings” (Cavarero & Bertolino, 

2008, s. 147). Våra föreställningar och vanföreställningar kan vi fylla med något nytt. Allt handlande 

innehåller flera olika handlingar som vi kan se som normala eller anormala stereotyper. Cavarero 

(Cavarero & Bertolino, 2008) talar om att fylla begreppen med ett innehåll som vi först inte tänker oss 

hör till:  

 

My challenge consists of clearing out the philosophical ontology that takes ”being” to be an abstract 

and universal category and replacing it with an ontology that instead signifies being with every 

human being in her/his corporeal and unrepeatable uniqueness. I deliberately use words in an 

incorrect and disrespectful way to strike at philosophy’s heart, avoiding any reverence. […] A certain 

approach, let’s call it traditionalist, states that it is necessary to respect those words, use them with 

their genetic meaning in the sense which they are inscribed in the history of philosophy and have 

generated the history of philosophy itself. 

 (Cavarero & Bertolino, 2008, s. 138) 

I ett uppsatsarbete inom förskoledidaktik kan det vara av vikt att klart definiera vad fenomenet t.ex. 

lärande, utvärdering eller interaktion är, men i detta arbete är det just dessa fenomen som måste 

kompliceras och göras mångtydiga. Dessa ord kan på ett eller annat sätt definieras utifrån det 

filosofiska språket där en definition ska stå som motsats/kontrast till en annan. Ett andra 

tillvägagångssätt och analysredskap skulle kunna vara att tänka om definitioner som mångfaldigt 

samexisterande. Att se paradoxer som en möjlighet att skapa något nytt snarare än att ställa dem mot 

varandra i en kamp om vad som ska gälla, kan många gånger öppna upp för att diskutera det som för 

många är självklart och uppenbart.  

Deltagarna i pedagogiska och teoretiska rum ställde frågan om vilken betydelse munnar kunde ha och 

hur arbetet påverkades av hur barnen ritar munnar. Jag har i mina analyser försökt ”leka” med 

bilderna, uttalanden och barnens producerade material. Jag tog till exempel alla bilder med munnar i 

och satte dem bredvid varandra. Utifrån detta möjliggjordes en analys som visar hur barnen använder 

munnarna för att utrycka känslor i sina namn på sitt unika sätt men ändå exponerande, relationerande 

och narrerande. Av en slump låg de bilder som inte hade munnar kvar bredvid varandra och plötsligt 

blev det bland annat möjligt att se hur Kelly i ett mycket tidigt skede av namnutforskandet fokuserat 

på att producera bokstäver som gör olika saker (t ex. river sin kompis, skriver högt, planterar och 

spelar hockey). Att arbeta med namnen som hade munnar gav slumpen en möjlighet att påverka så att 

de tillsammans kunde skapa något nytt. Möten och diskussioner med kollegor, mina egna barn, vänner 

eller läsning av andras texter har gett mina intentioner och andras intentioner en slumpmässig 

möjlighet att producera nya analyser. Det är alltså inte så att mina analyser framkommit ur enbart min 

egen erfarenhetssfär och möjliggjorts enbart genom mig själv. Min analys är familjär med de frågor 

som pedagogerna uttrycker i den pedagogiska dokumentationen. Pedagogernas frågor liknar mina 

frågor men är inte exakt likadana. Deras skepnader i detta sammanhang är att som pedagoger utforska 
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frågor tillsammans med barnen i ett projekt, som därmed skiljer sig från min roll att som undersökande 

student undersöka frågorna i ett mer akademiskt forskarsammanhang. Våra olika skepnader kan utöka 

frågornas innehåll. Jag försöker haka i mitt uttryckssätt med dessa så att nya intentioner kan växa 

fram. Arbetet i den pedagogiska dokumentation som behandlas i denna uppsats kan ha potentialitet 

som inte, av olika anledningar, tas upp under arbetets gång men som kan få verka som intention i ett 

nytt projekt, eller en ny forskningsfråga.  

Ytterligare ett analysredskap, och kanske det mest framträdande, har varit att tänka om de centrala 

begreppen: det unika berättelsebara jaget, designen, exponerande, relationerande och narration, som 

jag lyfter fram i Cavareros teorier. Jag har försökt hitta exempel på hur dessa begrepp kan praktiseras i 

en praktik, och samtidigt förstått teorierna utifrån vad jag ser att barnen gör eller säger. Det har varit 

viktigt att inte tänka på teorin som ett raster utan som ett sätt att möjliggöra nya handlingar och 

intentioner som i sin tur kommer att påverka hur jag läser teorierna.  

Ett sista analysverktyg, som har följt mig genom hela arbetet handlar om att verkligen lyssna på vad 

barnen har att säga eller uttrycka:  

 

Doing this one realises that what the child has got to say has often been excluded, marginalised, 

ignored or just been seen as something cute or funny. Listening can make us both surprised and 

chocked as we find out how rich and intelligent children’s thoughts are. 

 (Dahlberg & Moss, 2005. s.101) 

Att lyssna på barnen är också en viktig aspekt inom pedagogiken som bedrivs i Reggio Emilia, och 

bygger på tanken att pedagoger verkligen kan lära sig något av barnen (Reggio Children, 2001). I 

denna uppsats verkar barnens uttryckssätt arbeta kongenialt med Cavareros teorier om att uttrycka det 

banala och att fylla det förväntade med nya uttryckssätt. Barn säger ofta banala saker och gör det ofta 

på för oss nya sätt just för att de inte ännu skrivit in sig i de uttryckssätt som är stereotypa och 

utvecklade i en viss diskurs. Detta ska dock inte misstolkas som att jag säger att barnen har en naturlig 

kraft att vara banala och kan ställa sig utanför stereotyper, utan just att de ännu inte behärskar dessa 

uttryckssätt gör att de använder alla de sätt som de kan komma på eller inspireras av för att uttrycka 

något.  

Tillförlitlighetsfrågor 

 

Att göra en textanalys på ett redan befintligt insamlat material väcker frågor: är det empiriska 

materialet relevant för problemställningarna? Det studerade materialet har pedagoger och forskare 

tillsammans samlat in genom löpande och deltagande observationer, minnesanteckningar från 

diskussioner, fotografier, anteckningar, barnens utsagor m.m. Att koppla detta till en fråga kring hur 

pedagogisk dokumentation kan användas för att kontinuerligt analysera relationella läroprocesser 

kring ett kunskapsinnehåll, innebär inte att göra anspråk på att uttala sig om någon slags objektiv 

sanning eller konstatera någon slags fast kunskap. Min uppsats är inte bara retrospektiv utan ett 

levande material som används och producerar nya intentioner och frågor. Genom att återvända till en 

pedagogisk dokumentation ett år senare ifrågasätts verklighetsanspråken i den, för nu pågår något nytt 

i stunden.  

I en uppsats bör man också ta upp arbetets generaliserbarhet. I mitt fall blir det svårt att säga något om 

generaliserbarhet eftersom min teoretiska utgångspunkt handlar om det unika och relationerande. Alla 

barnen i denna studie är unika och kan inte spegla eller representera hur alla barn är. Ändå tror jag att 

det blir användbart att tänka om dem som familjära (Cavarero, 2000). Jag hoppas att läsaren av detta 

arbete kan känna igen något av det som berättas och hitta nya kopplingar och intentioner att handla på 

nya sätt och i nya sammanhang:  

I think instead that my work consists in an exercise in political imagination that makes ideas circulate 

and seeks to put them in practice.                      

                (Cavarero & Bertolino, 2008, s. 154) 
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Jag har tagit tillfället i akt att pröva mina idéer och tankar för att precisera den fråga som driver mig att 

skriva. Att ha en fråga som driver, innebär att söka alla möjliga sammanhang för att hitta potentialer 

att pröva den på olika sätt, och därmed genera nya frågor, intentioner och sammanhang.  

 

Etiska aspekter 

 

Min uppsats följer de forskningsetiska riktlinjerna antagna av Humanistiska Samhällsvetenskapliga 

Forskningsrådet (HSFR) (1990) samt de rekommendationer kring god forskningssed som 

Vetenskaprådet gett ut (VR, 2011). Alla föräldrarna till de inblandade barnen har gett godkännande till 

barnens medverkan i den pedagogiska dokumentationen och att detta material kan användas i 

forskningsprojektet ”Det magiska språket”. Föräldrarna har informerats om forskningsuppgiftens syfte 

och att deltagandet i forskningen är frivillig (Se bilaga 1). Föräldrarna är delgivna att de när som helst 

kan avbryta medverkan i forskningen. Uppgifterna och materialet förvaras säkert så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. De uppgifter som kan uppfattas som obehagliga eller kränkande för barnen eller 

deras närstående har behandlats med största varsamhet och sekretess. En etisk aspekt är hur mina 

analyser riskerar att definiera och fastställa barnen på ett visst sätt. Om vi följer Cavareros tankar kan 

vi dock vara medvetna om att resultatet är en design av handlingar som sker här och nu och där nya 

handlingar genererar nya skepnader.  

 

For Arendt, who is interested neither in the text nor the infinite hermeneutics of the reader, this 

identity is unchangeable precisely because the tale comes after the flow of actions from which the 

life-story results.  

(Cavarero, 2000, s. 71) 

Min text är producerad efter barnens handlingar, och om/när de läser detta kommer det att möjliggöra 

nya sätt att vara på. Det som barnen uttrycker i denna text är både ett avslut, men också en början, 

kring vad som kunde uppfattas just vid detta tillfälle (av vissa individer och i ett visst sammanhang). 

Barnen har dock redan fortsatt att leva sina liv och därmed fyllt dem med nya intentioner, nya 

erfarenheter och nya sätt att vara på.  
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Undersökningen 

 

I följande stycke kommer jag att presentera den pedagogiska dokumentationen så som jag fick det 

presenterat för mig av pedagogerna i nätverket Pedagogiska och teoretiska rum. Rubrikerna knyter an 

till användandet av pedagogisk dokumentation som inventering, planering/förberedelse och 

genomförande/kontinuerligt analyserande. En utgångspunkt kring arbetet i pedagogiska och teoretiska 

rum var att arbeta med språk, läsa och skriva i ett projekt tillsammans med barnen. Det fanns flera 

viktiga samhällsfenomen att beakta utifrån olika aspekter; en förändrad kunskapsproduktion, fler 

mångkulturella möten, informationsteknologins ökande användande av visuella språk (VR-ansökan). 

Alla pedagoger som deltog i Pedagogiska och teoretiska rum
6
 kom överens om att gå ut i 

förskolepraktiken och göra en inventering kring vilka tecken och skriftspråkliga symboler och tecken, 

som skapades och användes, utifrån Kress teorier (1997) om ett vidgat teckenbegrepp som kan 

innehålla mer än bara bokstäver, siffror och symboler såsom bild och musik. 

 

Inventering och förberedelse 

 
På den förskola som ingår i studien gjordes en inventering kring vilka tecken som barnen skapar och 

upptäcker i sin omgivning. Inventeringen visar att barnen skapar ett rikt material där de producerar 

tecken med klossar, bokstäver som läggs på overhead, kylskåpsmagneter i form av bokstäver, kvistar 

som formar bokstäver, nummerplåtar på bilar osv. Ett skriftspråkligt tecken som pedagogerna 

uppmärksammar att barnen ofta fastnar vid är sina namn. Intresset börjar med att barnen fått som 

sommaruppgift att ta med sig en sten och uppmanas av pedagogerna att skriva sitt namn på sin sten så 

att de vet vems sten det är. Detta gjorde några barn nyfikna på namnen och de ville skriva fler namn än 

sitt eget. Pedagogerna bestämmer sig för att förbereda ett projekt kring detta tillsammans med barnen 

och tar hjälp av Pedagogiska och teoretiska rum för att förbereda och skriva fram frågor, teoretiska 

utgångspunkter och idéer kring genomförande. Pedagogerna och forskare tillsammans bestämmer sig 

för att utgå ifrån att se namnet som en viktig del i kommunikationen även i yngre åldrar, att det finns 

trender i namn som gör att olika namn är olika populära i olika tider, att olika språkkulturer har olika 

namn och att populärkulturen för in främmande namn i barnens vardag. Pedagogerna och forskarna 

bestämmer att de vill observera och samtala med barnen om olika sätt att hantera namnets funktion 

genom att använda bandspelare, trespaltsobservation och analysschema (Reggio Children, 2001). De 

hoppas på att det ska uppstå situationer på förskolan som gör det möjligt att leka med innehållet i 

namnen, och att det ska finnas rikligt med material i miljön, tex. lappar med allas namn i olika stilar, 

tillgång till bokstäver men också färg, lera och ljus. Barnen börjar med att avbilda sitt namn på flera 

olika sätt; i lera, ritar, skriver med olika pennor, färger mm. Barnen blev nyfikna på varandras namn 

och började känna igen vems namn som formats/skrivits. En flicka, Hannah, ville lära sig att skriva 

allas namn och började avbilda namnen från en lista. Några andra barn ville vara med och hakade på. 

Men det var bara en liten grupp barn som redan innan varit intresserade av bokstäver, som vågade 

delta. De andra hade ingen lust att vara med och sa att de ”ändå inte kunde läsa och skriva”.  

Eftersom barnen spelade mycket spel tillsammans på förskolan och hade en mängd olika dataspel 

hemma valde pedagogerna att, tillsammans med barnen, göra ett memory av alla namnen. 

Pedagogerna bad alla barnen att skriva sina egna namn till memoryt. 

                                                      
6 Forskningsnätverk där pedagoger, lärarutbildare, och forskare tillsammans försöker tänka om barns språk, läsande och skrivande.  
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Barnen tyckte det var roligt att spela men det uppstod också problem med korten som i följande 

passage:  

 

Casper: ” Vad har du skrivit?” 

Hannah: ”Jag har skrivit dig.” 

Casper: ”Men mitt namn ser inte ut så där.” 

 

Casper skriver sitt namn och formar bokstäverna på ett annat sätt än Hannah gjorde. Eftersom barnen 

formar bokstäverna i olika stilar kan samma namn uppfattas som två olika namn. Lapparna blir därför 

krångliga för barnen att tolka. Samtidigt som de skriver sina namn är många barn väldigt intresserade 

av den leksakstidning som ett av barnen tagit med sig till förskolan. Pedagogerna ser hur de hämtar 

inspiration från olika typsnitt i tidningen. Playstationspelet ”Guitar hero” var många intresserade av 

och det kunde de avkoda eftersom de kände igen typsnittet.  

Här började pedagogerna se att de stylade sina namn när de skrev av dem från namnlappar av olika 

slag.  

 

 

     
                       

 
 

Pedagogerna stannar upp en stund med projektet och tar med materialet till Pedagogiska och teoretiska 

rum för att diskutera utifrån olika perspektiv hur detta kan förstås och vad man ska gå vidare med. 

Både forskare och pedagoger känner tveksamhet och förvirring kring vad barnen gör och hur deras 

teckenkultur ska kunna bidra till en fortsatt process. De ställer tillsammans frågor som: Hur får man 

till längre utforskande processer mellan barn och pedagoger? Imiterar barnen bara koden? Varför 

känns det som det inte finns någon intensitet? Spelar de någon roll vad pedagogen gör eller ska de bara 

få hålla på själva? Är det pedagogerna som vill ha ”kreativitet”?  För att komma vidare och få veta 
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något om de frågor som de tillsammans ställer bestämmer de sig för att försöka appellera till fler språk 

än det skriftspråkliga. De vill försöka intensifiera barnens arbete med en idé om att det går att arbeta 

med språk, läsa och skriva bortanför avkodningen eller bestämda system av bokstäver. De vill 

intensifiera språkandet, läsande och skrivandet i barngruppen och önskar att alla barn på ett eller annat 

sätt ska vilja delta. Namnet är redan något barnen själva valt att intressera sig för att arbeta med, men 

pedagogerna har en ambition av att det krävs att barnen kan experimentera med namnen på ett annat 

sätt än enbart avkodning, bokstäver och ljudande. Pedagogerna bestämmer sig för att experimentera 

med namnen. Eftersom barnen tillsammans befinner sig i en förskolevardag där man bråkar, skrattar, 

leker och har roligt med mera vill de utforska hur barnens skrivna namn kan innehålla känslor.  

 

Genomförande och kontinuerligt analyserande 

 

Frysande namn 

 

Pedagogerna frågar barnen om de tror att namn kan se olika ut beroende på hur man känner sig. Hur 

skulle exempelvis ett namn se ut som fryser? Pedagogerna hämtar denna idé från Casper som tidigare 

gjort ett frysande namn och ber honom att berätta om sitt namn som fryser. Men kompisarna hinner 

före med sina tolkningar.  

 
Kelly: ”Vad är det där vad har du gjort?” 

Filip.” Det ser ut som frysta namn…” 

Hannah: ”Är det isnamn?” 

Albert: ”Som istappar som hänger i en isgrotta” 

Casper: ”Typ, det är skaknamn. Jag gjorde det för länge sen. Det är skitkallt så jag fryser så att jag 

skakar. 

Kelly: ”Men du har inte gjort någon C, det ser ut som en trea fast åt fel håll…” 

Casper: ”Det är inte så enkelt att skriva när man skakar” 
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Nu vill alla barnen pröva att göra frysande namn. En vital och intensiv process får fart.  

   
 

 

 

  

 

  
 

En explosion av experimenterande kring frysande namn sker bland alla barnen. Plötsligt vill alla 

barnen i barngruppen vara med. Pedagogerna såg direkt att de utgick ifrån sina egna erfarenheter. 

Albert hade precis börjat spela ishockey och kopplar direkt sitt frysande namn till isen i hockeyrinken. 

Kelly kopplar ihop frysande namn med istappar och pedagogerna påminde sig om att Kelly sög alltid 

på istappar när hon fick tillfälle. De för in sina levda erfarenheter i namnet som för att fylla 

bokstäverna med berättelser kring vad ett frysande namn kan vara. Pedagogerna tyckte sig även se att  

arbetet tar en annan väg än avbildandet av bokstäver. Tesla var en av dem som inte ville delta i att 

skriva när de skulle avbilda namnen men plötsligt öppnades dörren för annat sätt och genast vill hon 

Tesla: ”Det är lätt göra frysta 

namn! Man får göra skakiga 

bokstäver. När jag fryser börjar 

jag skaka och då måste jag 

hoppa.”  

 

Filip: ”Alla bokstäver 

skakar ända tills det går 

sönder som is…” 

 

Kelly: ”Först skakar namnet 

för att det är iskallt. Men sen 

blir det ännu kallare… 

Taggarna är istappar.” 

 

Albert: ”B fryser mest av alla. 

Den skakar mest och är helt vit. 

Den har frusit till is. Det går att 

spela hockey på den.” 

 

Tesla: ”Nu är det jätte varmt. Jag 

svettas. Dropparna är som glassen 

som smälter i solen. Det är 

svettnamn!”  

 

Hannah: ”Jag var varm först, 

men sen börjar jag frysa. Det vita 

är is. Det fryser så att det skakar. 

Därför skrev jag så slarvigt.” 
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vara med. Hannah, som alltid tycker att allt ska vara exakt rätt, har plötsligt tappat en bokstav. Hon 

blir fängslad av något annat. Barnen verkar nu intressera sig för hur namnet kan uttrycka något om hur 

de känner sig när de är kalla. Intensiteten ökar hela tiden och barnen börjar själva skapa ”svettiga 

namn” utan att pedagogerna bad dem att göra något mer. Det blir många namn som fryser och sedan 

svettas. Pedagogerna och forskarna bestämmer sig för att fråga barnen om de vill fortsätta undersöka 

och experimentera med namnens känslor.  

Går det att göra ett argt namn? 

 

Pedagogerna frågar barnen om det kan göra arga namn. I en samling diskuterar några barn tillsammans 

om hur det ska göras möjligt:  

 

Kelly: ” Då måste man göra argansikte…” 

Albert: ”Ja! Det är lätt att göra ansikte i bokstäver…” 

Kelly: ”Hur då?” 

Albert: ”Det är bara att rita det i bokstaven, i bollarna… Och man måste ta röd penna.” 

Kelly: ”Visa hur du menar…” 

 

 
Albert: ”A fick en smäll av en boxningshandske (hänger nedanför A). Då blir A jätte sur på L och slår 

han. Därför har L ett argt ansikte. L slår B så att han skriker. Kolla munnen! Och så börjar R skrika 

och T blir två gånger så arg för den kan ha två munnar. Det är som i boken om Håkan och det stora 

bråket. Först är en sur och sen blir alla andra arg också och bara bråkar. Fattar du nu Kelly hur man 

gör arga namn?” 

De andra barnen hakar i och börjar producera ”arga namn” med ansikten i bokstäverna. Men samtidigt 

dyker det också upp andra tecken som uttrycker ilska. Kelly ritar eld på en bokstav och detta smittar av 

sig på Märta. Philip uttrycker att ilska kan medföra att man slår sig och andra barn lyfter fram hur 

färger kan uttrycka en känsla.  

 

Kelly: ”Jag har gjort ett 

skrikande K med skrikmun. L 

har en, en rivande hand och river 

sin kompis. Så det andra L blir så 

arg så den har eld i håret. Och Y 

bara skriker högt.” 
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Pedagogerna tänker att Tesla och Sefora inspireras av Caspers idé att uttrycka ilska med rött, och 

Sefora hakar i Hannahs tanke om att färgen grönt kan visa när ilskan gått över. 

  

Märta: ”Jag blir så arg så 

jag brinner. Det är eld 

där uppe, på varje 

bokstav…” 

 

Filip: ”Jag har gjort 

hjälmar till alla. När man 

blir arg så kan man 

ramla och slå huvudet. 

Därför har dom 

hjälmar.” 

 

Hannah: ”Jag har skrivit hårt för 

att jag är arg. Och rött för det blir 

rött när man är arg. Och så 

glömmer man bort att göra alla 

bokstäver. Men det arga har gått 

över nu så jag har skrivit grön 

Hannah två gånger och ritat 

hjärtan också.” 

 

Casper: ”Det är bara rött, 

rött, rött och varmt när 

jag är arg…” 
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Pedagogerna har flera observationer dokumenterade i trespaltsdokumentationer, inspelade samtal med 

barnen och barnens producerade alster. De känner att de behöver skaffa sig en överblick för att kunna 

reflektera kring vad barnen gör och är intresserade av, men de behöver också reflektera över sina egna 

föreställningar av vad som händer och görs. I en trespaltsobservation kan man få överblick om vilket 

syfte barnen har och hur olika brottpunkter kan bidra med nya frågor, göranden och prövanden 

(Reggio Children, 2001). I Pedagogiska och teoretiska rum hjälps pedagoger och forskare att fylla i ett 

analysschema för att undersöka vad som händer och hur man skulle kunna använda detta för att gå 

vidare.  

Analysschemat fungerar som ett verktyg för att urskilja vad pedagogerna tillsammans ser barnen göra, 

vilka tankar om dessa de tillsammans har och vilka idéer barnens handlingar väcker hos pedagogerna.  

 

Barnen gör Vi tänker Idéer vidare 
Plötsligt gör alla på olika och nya 

sätt. 

Koden är exploderad och då föds 

kreativitet och singulära tecken. 

Samtidigt skapas en större och mer 

varierad kollektiv kunskapsbank, 

fler möjliga relationer både till 

innehåll och uttryck men också 

mellan barnen. 

Stödja, gå tillbaka med 

dokumentationen till barnen, 

synliggöra olikheten och 

kreativiteten; Fler sätt? 

Dokumentationsvägg som 

kollektiv kunskapsbank. 

Intensitet och engagemang En dimension läggs till den 

skriftspråkliga, livet kommer in, 

barnen hänger upp bokstäverna i 

livet! Plötsligt exploderar ett 

skapande av mening. 

Fortsätta understödja kopplingen 

skriftspråket – känslorna, berätta, 

skriva och teckna om sig och om 

andra händelser där känslor är 

involverade. 

Inbördes relation mellan 

bokstäverna 

Samma procedur som vid 

sammanfogning av innehåll- 

uttryck i läsande och skrivande av 

den skriftspråkliga alfabetiska 

koden men på ett nytt sätt. 

Uppmärksamma och uppmuntra 

nya relationer innehåll – uttryck, 

nya och fler berättelser om 

enskilda bokstäver, bokstäver ihop, 

flera olika namn; nyfiken, sorgsen, 

förvånad… enskilda personer, 

gruppen? 

Verbalt berättande om bilderna 

men också nya ord och namn: 

”isnamn”, ”skaknamn” 

När koden försvinner blir 

uppfinnandet av nya verbala 

uttryck möjligt, explosionen i 

språket! Något intressant på gång 

gemensamt föder lust till 

berättande och kommunikation 

Uppmärksamma berättandet och 

berättelserna, fler berättelser, 

enskild, i grupp, för varandra, 

gissa, plocka upp Håkan boken… 

Symbolerna i bokstäverna: t.ex. 

hjälmarna i Philips bild, ”T är 

dubbelt så arg”. Symboler vid 

sidan av bokstäver. 

Symbolen/tecknet 

representationen, multimodalitet, 

nya skapelser av innehåll – uttryck 

samtidigt lär sig barnen den 

alfabetiska koden; känner in och 

relaterar till t:ets, y:ets 

formaliserade uttryck snarare än att 

skriva av och kopiera 

Förfina tekniken. Detaljstudier 

munnar, skapande av namn i 2 och 

3 dimensioner, rörelser, röst  och 

andra uttryck.  

Berättar, tecknar, skriver från ett 

läge till ett annat: ”först var jag 

kall/arg sedan blev jag varm/glad” 

Arbetar med transformationen och 

rörelsen i känslor och bild, ej 

statiskt, tillblivande också här 

Samtal och experimenterande i bild 

med barnen om hur det går till när 

känslor ”går över” och förändras, 

hur uttrycka detta i språket, i 

bilden, skillnader? 

Uppmärksammar och väljer färger Kopplar samman färger med 

känslor. Innehåll- uttryck igen men 

omigen ej statiskt; rött är både arg 

och kärlek.  

Experimentera vidare med färger 

och kopplingen till känslor, och till 

namn, tillverkande av egna färger 

passande det man vill ha sagt. 
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Hur ser ett namn ut som är kär i någon?  

 

Pedagogerna frågar barnen om de vill göra ”kära namn”. Barnen börjar direkt prata om hur ett sådant 

namn skulle se ut. 

 

Kelly: ”Då pussas man som mamma och pappa.”  

Hannah: ”Man kan kramas också, går med varandra, håller i varandra.” 

Emil: ”Jag tycker väldigt mycket om mamma, pappa och Putte. Man behöver inte vara kär.” 

Märta: ”Men jag älskar min mamma men är kär i Eddie.” 

Albert: ”Kära namn kan ha hjärtan i sig.” 

Märta: ”Ja och dom kan ha pussmun men röda läppar. Då måste man ha läppstift.” 

 

 

 

Hannah: ”Jag har gjort en 

pussmun, läppar. Och skrivit 

h i hjärtan, det betyder 

kärlek.” 

 

Kelly: ”Jag har två L , dom kan 

pussas. De har en pussmun som 

Hannah gör. Alla är glada. Y 

skrattar. Man mår bra när man 

tycker om någon.” 

 

Albert: ”L vill pussa A för den har 

jag gett en pussmun! B ger 

chokladhjärta till L, en sån man har 

på alla hjärtans dag. Kolla vad R är 

glad nu… Det måste vara ljusblått 

papper och röda bokstäver om det är 

kärlek.” 
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Busiga namn? 

 

På förskolan förekommer mycket bus och skoj. Pedagogerna undrar lite hur barnen upplever detta. De 

frågar barnen om de kan göra busiga namn. 

 

 
 

 

Några barn får en uppgift att välja en bokstav ur sitt namn och teckna buset där. 

 

Märta: ”Jag är kär i 

någon. Då kan vi gå 

hand i hand och känna 

kärlek. Då tänker man på 

det. ” 

 

Emil: ”Hjärtan är att 

jag tycker väldigt 

mycket om mamma 

och pappa och Putte. 

Dom är viktiga för 

mig.” 

 

Presley: ”Ibland blir det bråk och 

inte bus. Det beror på vem som 

är med i boxandet. Om någon 

slår för hårt då blir det bråk. Den 

(P) jagar den (R), de vill båda 

två, så det är bus. Han (S)  

fuskar, han slåss för man får inte 

boxa på två samtidigt. Då ser 

man inte hur kompisen mår.” 
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Agnes: ”När jag är busig så brukar pappa kittla mig. Då ligger jag på golvet eller i soffan och skrattar. 

Och fötterna är uppe i luften och sprattlar. Jag har ritat en skrattmun. Man måste hålla teckningen 

såhär (liggandes) så att det syns att jag busar.” 

 

 

 
Den här dagen hade det hänt en sak på gården. Albert var inte inblandad men funderade mycket på 

detta. Han var med och försökte medla mellan det som var bråk.  

Albert: ”Jag tänker göra pratbubbla och skriva något i den! För det är bus när man skojar, då säger 

man något busigt… Nu gör jag springande ben för man springer också när man busar… B skrattar, jag 

har gjort en skrattmun och frågar Let om det vill leka. Jag har ritat en sån också som man ska ha när 

man frågar något… (=frågetecken). Sen säger B ”Äsch jag skojar bara” så dom börjar jaga varandra. A 

är inte med. Sen råkar de springa i E så att han blir sur. Och T ger en oliv till R. Men R hatar oliver, 

han tycker att det smakar sopor så han blir ledsen och börjar gråta. R tycker att det var dumt bus. Så R 

ger chokladhjärta till E och sen kan de leka med varandra tills de andra har busat klart. Ibland blir det 

bråk eller surt efter bus för alla gillar inte samma bus eller skoj eller så… Så T busar inte, han är bara 

mest dum när han ger en oliv. Han är sur för han får alltid vara sist i mitt namn... Det är synd om han 

egentligen.” 

 

 

Matilda: ”Jag har bushår, långt 

hår. Inga tofsar. Jag gömmer mig 

i Met och mamma får leta… jag 

brukar leka kurragömma hemma 

när jag busar.” 
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Trötta namn? 

 

I ett samtal med några flickor där de pratar om att de känner sig 

trötta uppmuntrar pedagogerna barnen att göra ”trötta namn” för 

att visa hur de känns.  

  
 

 

 

 

 
Pamela: ”Den ska ligga ner så här för jag har lagt alla bokstäverna. De fryser (pekar på ”taggarna” på 

alla tecken) för det kan man göra när man känner sig trött.” 

 

Pedagogerna hade sedan länge lärt sig att se att när Pamela var trött frös hon. 

Gamla namn? 

 

Några av barnen och pedagogerna samlas och diskuterar om det går att göra gamla namn. Barnen 

säger ofta att de är ”gamla barn” eftersom de ska börja förskoleklass snart. Pedagogerna är nyfikna på 

hur de tänker kring detta. Barnen svarar direkt på pedagogernas fråga om det går att göra gamla namn 

genom en hög intensitet i sina diskussioner. 

 

Kelly: ”Har skägg” 

Sefora: ”Är skrynkliga”  

Filip: ”Har glasögon och kan ha mustasch” 

Albert: ”Kan ha rullstol” 

Tesla: ”De kan pussas ändå” 

Jimmy: ”Grått hår” 

Ida: ”Har skrynkliga ögonbryn” 

Sefora: ”Och skrynkliga ögon”  

Tesla: ”De kan vara döda, då ligger de bara ner stilla” 

Kelly: ”Kan ha tappat tänder, de riktiga tänderna och har grått hår på hela kroppen” 

Denise: ”Kan ha skjorta, det har många gamla farbröder” 

Hampus: ”Är coola ändå” 

Agnes: ”N ligger på 

våningssäng, den har lagt sig och 

ska sova. A har ont i huvudet så 

den har tagit Alvedon och vill 

vara i fred och sova. E är sjuk så 

den ligger. S är trött för den 

springde så mycket. G är bara 

trött” 
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Kelly: ”Nu har jag gjort tjockisbokstäver. Nästan alla har grått hår. K har glasögon och skrynkliga 

ögonbryn. Och mustasch och långt skägg. E åker rullstol och grå ögon. L går med en pinne, det andra 

L är inte lika gammal. Y har grått hår på hela kroppen. Han ser 

ut som en påskhare!” 

 

 

 

Kellys ”dagbok” i namn… 

 

En måndag kom Kelly till förskolan och gick direkt och satte sig ner för att arbeta. Hon verkade veta 

exakt vad hon skulle göra. Hon gjorde en dagbok av helgens händelser i sitt namn. Hennes arbete 

väckte stor uppmärksamhet hos kompisarna. När hon gjorde hockeynamnet ville alla göra 

hockeynamn.  

 

 

Albert: ”A är skrynklig och har glasögon 

och han har inte så många tänder kvar. L 

är en gammal gubbe med grått hår och 

mustasch. B åker rullstol och vinkar. E 

har fått många streck för den kommer 

inte ihåg hur många man ska ha (skrattar 

sedan länge). Den har dåligt minne och 

glömmer saker hela tiden! R åker 

skateboard. Det kan gamlingar göra för 

de ska ha kul också! T står och tittar på.  

Jag har ritat A och B och R skrynkliga!” 

 

Kelly: ”K ritar en flicka. E har 

gjort en flagga. L tittar på det 

andra Let för de ritar alltid 

likadant. Y har ritat en sol. Jag 

har ritat massor hemma, det är 

det bästa jag vet…” 
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Kelly: ”Här gör jag med blommor. 

Planterar och vattnar så att de ska 

börja växa.. Min favoritblomma är 

bara en brun pinne, den har inte 

vaknat än.” 

 

Kelly: ”Det är ett ätande 

namn. Den har fått 

pannkakor…” 

 

Kelly: ”Ett starkt namn. K är svettig 

och bär en sån grej som man blir 

stark av. E har inte hunnit börja träna 

än. L skriker ”Ja, jag kan lyfta den 

här!” Det kan det andra L också. Y 

kan också bära såna. De tränar. Jag 

har varit med mamma när hon 

tränar.” 

 

Kelly: ”Ett hockeynamn. Lukas (storebror) 

spelade hockey i helgen. Det var sista cupen. 

K har skridskor och klubba. E åker fort. L har 

pucken, den tänker göra mål. Det andra L ska 

vända om. Y åker till Let.” 
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Kelly: ”Det här är vilda musen namn. K har spytt. E är sur för den blev rädd när den åkte ner. L är 

också rädd, den har upp och ner mun. Det andra L är både rädd och sur. Och Y mår illa den också. 

Den ska aldrig mer åka vilda musen på Gröna Lund…” 

 

Andra barn vill också berätta vad de varit med om genom sina namn:  

 

 

 
Märta hade under helgen varit på Globen för uttagningen av Sveriges bidrag till Eurovision Song 

Contest.  

Märta: ”M håret brinner för den har sjungit så mycket och det är coolt. Ä rockar med håret och 

sjunger. R står stilla och glor för så kan rockare göra. T spelar gitarr och skriker. A är sångaren, den 

skriker värst så att låten stannar till slut!” 

Pedagogerna tänkte att det startade en tid när barnen flyttar fokus från ”känna” till att göra och leka 

När pedagogerna såg den intensitet som kom till uttryck när barnen berättade om olika händelser fick 

de idén om gå vidare med olika lekar; kurragömmanamn, kaninmammanamn (en lek i skogen) osv.   

På dagarna pågår också en mängd andra verksamheter. En viktig ingrediens i förskolans vardag är att 

sitta och rita. Barnen ritar berg och dalbanor, skateboardramper, flickor och serier. Vid ett tillfälle ser 

pedagogerna att barnen börjat använda sig av pratbubblor och Kelly för snart in det i projektet kring 

namnen:  

Eddie: ”E försökte göra mål men 

målvakten fångade pucken så det 

blev inget mål. I lyckas göra två mål 

och säger ”Vi vann”. Han håller 

klubban uppe i luften. De andra 

försöker göra mål och de skjuter” 
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Pedagogerna frågar barnen hur språk ser ut och ett barn ritar den här bilden samtidigt som hon pratar 

och berättar för fröken om vad hon gör:  

 

  

  

Kelly: K pratar, men L och D då. E 

och L har inget att göra så de tänker 

vad de vill göra. E tänker att den vill 

pussla. Men L gillar inte pussla så den 

tänker inte göra det. Det andra L säger 

inget. Y säger ”men” för den vill inte 

gå hem. Mamma Y står där och 

kommer och hämtar hem… 

Det är en hund och pratbubblor. Den kan prata 

människospråk. I den första skriver jag K och 

O, sen O och K. jag tror att jag har skrivit ko 

och okej, Har jag det? 

Riina: Jag det har du. 
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Analys 

 

I detta avsnitt kommer de problemställningar som upprättats i arbetet att behandlas med varsin rubrik. 

Under rubriken ”Namnets exponerande i ett relationerande” analyserar jag den pedagogiska 

dokumentationen och utgår från frågan vilka förutsättningar som behövs för att exponera ett projekt 

om barnens arbeten kring namn i ljuset av relationerande lärprocesser. I nästa avsnitt ”Det egna 

namnet byter skepnad” analyserar jag på vilken funktion pedagogisk dokumentation har för att sätta 

lärprocesser av språk, läsande och skrivande i rörelse. Under den sista rubriken ” Det exponerande, 

relationerande och berättelsebara: Vem och Vad” analyseras den pedagogiska dokumentationen för att 

se vilken innebörd barnens berättelser och produktion av namn kan ges, genom att använda Cavareros 

begrepp vem och vad? 

Namnets exponerande i ett relationerande  
 

Redan i inventeringen (där pedagogerna förbereder ett projekts start) är det möjligt att förstå barns 

lärande av att skriva och läsa som ett relationerande. Om vi för en stund påminner oss om att 

Cavareros ställningstagande om människans varande är att människan vill vara med andra människor 

för att få vara med om något nytt och oförutsägbart, kan vi förstå barnens sökande i olika 

leksakstidningar som ett intresse att få ta del av samhällets barnkultur. Vi kan tänka oss att de letar, 

inte bara efter nya leksaker, utan efter material eller idéer som kan ge nya uttryck i form av t.ex. lekar, 

kommunikationsmöjligheter med andra eller för kreativt skapande. Det förefaller som om barnen bl.a. 

letar och lyssnar efter ett visuellt uttryck i leksakernas loggor som skulle kunna fungera på något nytt, 

oförutsägbart sätt för dem. Guitar Hero-loggan och barnens egna skrivna namn påminner om varandra. 

Cavarero skulle förmodligen beskriva dem som familjära med varandra, men ändå är var och en av de 

olika loggorna/namnen helt unika. Det går att föreställa sig att var och en av dessa namn har hämtat 

inspiration ifrån flera olika källor och sammanblandningen klistras ihop till något enat och absolut 

unikt. Barnen berättar med sitt arbete om sitt jag (något om vem de är), men de verkar ändå kunna byta 

uttryck kring det berättelsebara jaget, om de hamnar i en ny situation/kontext.  Detta går att förstå som 

att barnen inte bara hämtar inspiration från varandra utan är intresserade av att hitta uttryck som också 

sammanbinder dem med samhällets kommunikationsuttryck. 

  
 

 När pedagogerna stannar upp en stund och tänker kring vad barnen exponerar för dem genom sina 

uttryck, skapas ännu en relationerande lärprocess. Pedagogerna hör att namnet är viktigt för barnen 

och funderar på vad namnet kan betyda för dem själva, men också i ett större samhälleligt 

sammanhang. Tillsammans med forskare och lärarutbildare och andra pedagoger i PoT väcker de 

frågor om barnens arbeten. De bestämmer sig att som gensvar till barnens berättelser vill de ställa en 

fråga till barnen om de vill fortsätta utforska namnen tillsammans med pedagogerna, på nya olika sätt. 

Pedagogernas och barnens intentioner exponeras och i relationerandet öppnas möjligheten till nya 

intentioner, både hos barn och pedagoger, och designen blir en ömsesidig narration som vävs ihop 

genom pedagogisk dokumentation. Designen går inte att förutspå eftersom den ständigt byter skepnad 

till dess att man ömsesidigt bestämmer den som avslutad.  



34 

 

 

Vi kan förstå det som att inventeringen inte enbart är ett förberedande för att starta ett projekt utan ett 

svar på ett exponerande och en fråga om de vill utforska något nytt och oförutsägbart i ett 

relationerande. Samtidigt som pedagogerna svarar på vad de hört barnen exponera uttrycker 

pedagogerna själva en fråga om sin egen önskan om intentioner och vägar att uttrycka sig tillsammans 

med barnen. Det är inte säkert att pedagogernas fråga är samma som barnens, den kanske snarare 

handlar mer om att få veta något mer om barnens lärande av språk, läsa och skriva och pedagogernas 

roll i detta.   

Pedagogerna frågar barnen om de vill vara med och undersöka möjligheten att låta namnen uttrycka 

känslor. Barnen svarar med att exponera sina namn i känslouttryck. Relationerandet mellan barn och 

pedagoger skapar tillsammans ett ömsesidigt berättande där det finns en mängd unika berättelsebara 

jag i en narration.  Barnen skapar tillsammans en önskan om att få svar på sin egen fråga utifrån andras 

frågor, intentioner, önskningar i form av vad de exponerar i en berättelse för och till varandra. Vi kan 

förstå det som att de olika frågor, intentioner och önskningar som exponeras hakar i
7
 varandra för att 

tillsammans vidga dess betydelser och innehåll. På så sätt får barnen gemensamma beröringspunkter 

och använder därmed varandra i det fortsatta utforskandet.  

Pedagogerna har uppmärksammat hur Casper har valt att skriva ett frysande namn. Vid närmare 

betraktelse  blir det uppenbart att pedagogernas fråga inte har skapats i ett enskilt sammanhang där de 

suttit och reflekterat kring sina egna tankar och vad man kan göra tillsammans med barnen. 

Pedagogerna har lyssnat på ett barns uttryckssätt och hämtat inspiration av detta till en ny intention 

som kan haka i barnens intentioner. Designen är ständigt pågående. Pedagogisk dokumentation kan 

vara ett sätt att göra synligt hur pedagogernas intentioner formas, inspireras och blandas med slumpen 

av olika erfarenheter, möten och relationer som sker kontextuellt. Även pedagogerna söker sitt uttryck 

som pedagog i relationerna med barn, andra pedagoger, forskare, tidningar osv. De lyssnar på många 

olika uttryck och händelser för att skapa nya skepnader och för att gå vidare i arbetet med namnen 

tillsammans med barnen. För mig hänger denna analys nära samman med det citat som jag använder i 

bakgrunden och även i analysmetoden:  

 

Doing this [listening] one realises that what a child has got to say has often been excluded, 

marginalised, ignored or just been seen as something cute or funny. Listening can make us both 

surprised and chocked as we find out how rich and intelligent children´s thoughts are.”  
   

    (Dahlberg et al. 2005 s.101) 

En idé eller erfarenhet (barnens, pedagogernas eller mina) hämtas ur inspirationen av många olika 

intryck, uttryck, erfarenheter och kontextuella sammanhang som till slut formar en fråga eller en 

intention. De olika idéerna och erfarenheterna hakar i varandra för att vidga innehållet i svaren. Den 

pedagogiska dokumentationen kan användas för att synliggöra detta ömsesidiga lyssnande och 

berättande så att barn och pedagoger har en möjlighet att välja om, och därmed också hur de vill svara. 

Barnen och pedagogerna förhåller sig relationerande till många olika versioner och därmed kan 

frågan/intentionen få många olika skepnader.  

Här blir det användbart att tänka om Cavareros tankar kring det berättelsebara jaget i förhållande till 

det ömsesidiga berättandet. Casper exponerar sig själv för de andra och de berättar villigt för honom 

vad de hör genom att själva exponera sig. Man kan se hur unika uttryck tar form; frysta namn, isnamn, 

skaknamn – är alla tre olika, unika berättelser för vad det är som syns. 

                                                      
7 Använder uttrycket ”haka i” istället för ord som ”följa upp”, ”fördjupa” eller ”bygga vidare” eftersom i ”att haka i” ligger fokus 

på det innehåll som hamnar mellan varandra; ett relationerande.  
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Kelly: ”Vad är det där vad har du gjort?” 

Filip.” Det ser ut som frysta namn…” 

Hannah: ”Är det isnamn?” 

Albert: ”Som istappar som hänger i en isgrotta” 

Casper: ”Typ, det är skaknamn. Jag gjorde det för länge sen. Det är skitkallt så jag fryser så att jag skakar. 

Kelly: ”Men du har inte gjort någon C, det ser ut som en trea fast åt fel håll…” 

Casper: ”Det är inte så enkelt att skriva när man skakar” 

 

Hade andra barn varit med hade kontexten ändrats och nya uttryck skapats. Materialet skulle kunna ta 

oändliga skepnader. När Kelly ifrågasätter att Casper inte gjort ett C utan att det ser ut som en trea kan 

man se hur intentionerna mixas ihop och tillsammans bildar en design. Kelly intresserar sig för 

avbildandet och förmodligen hakar hon i denna idé från tidigare arbeten kring namnen som 

avbildande. Caspers svar utgår från ett annat perspektiv som där konsten att utföra något hamnar i 

fokus. Ömsesidigt lyssnar de och berättar. Olika erfarenheter och uttryck fyller innehållet i Caspers 

skaknamn, frysta namn eller isnamn. Barnen tycks inte ha så lätt att särskilja sitt eget uttryck från de 

andra, och man kan fråga sig om de överhuvudtaget är intresserade av att göra det. De andras uttryck 

är unika och olika varandra men samtidigt en förlängning av det berättelsebara jaget. De är helt 

sammanvävda i varandras uttryck där ömsesidigt handlande skapar nya intentioner. Genom 

pedagogisk dokumentation kan man urskilja en slags enhet hos varje barn, men också hur just denna 

grupp hänger nära samman med vilket uttryckssätt de väljer, vilka erfarenheter de gjort, vilken kontext 

som råkar möta intentionen.  

 

  
 

 

När de andra barnen har sett och talat om Caspers frysta namn sker en explosion av material kring 

frysta namn. Låt oss titta på fyra av dessa exempel i förhållande till Cavareros begrepp: det 

berättelsebara jaget, design, exponerande/relationerande/narration. Det verkar som om barnen blandar 

in sina egna intentioner i Caspers ursprungliga idé om ett fryst namn. Cavarero säger att det 

berättelsebara jagets intention alltid kommer att innehålla mer vid handlingens slut än det gjorde från 

början. Casper exponerar sig och de andra barnen svarar honom med att också exponera sig. Ett 

ömsesidigt relationerande kring de olika barnens handlingar, mixas med de enskilda barnens 

intentioner och bildar en unik design hos varje barn. Albert, Kelly, Hannah, Filip och Tesla gör något 

mer av Caspers uttryck. Kelly använder (till skillnad mot Casper) sig av tjocka bokstäver i sitt 

exponerande av frysta namn och verkar dessutom tycka att is är viktigt i relation till frysta namn. 

Hämtar hon inspiration från Hannas uttryck ”isnamn” kring Caspers skaknamn? Hannah använder sig 

av färger för att uttrycka en transformation från kallt (vitt) till varmt (rött). Tesla kanske inspireras av 

Hannah och går vidare till ”svettnamn”. Mitt intryck är att det finns något familjärt kring alla dessa 

namn, men vart och ett av dem är helt unikt i relation till de andra namnen.  De kretsar alla kring en 

fråga om vad och hur ett frysnamn ser ut och vad som kan komma till uttryck då olika erfarenheter och 

intentioner möts, vilket kan generera oförutsägbara och oväntade kombinationer. Barnens namn får 

skepnaden av ett kallt namn, där barnen fyller det med olika uttryck som vart och ett av dem är unikt 

och samtidigt familjärt.  
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Pedagogerna tänker att vidare potentiella idéer skulle kunna vara att utforska nya känslor med 

skriftspråket och namnet, att uppmärksamma nya relationer mellan uttryck och innehåll genom fler 

berättelser. Vidare skulle de kunna utforska berättelser i enskilda bokstäver eller hur bokstäverna 

fungerar inbördes emellan. Ytterligare en idé som pedagogerna tänker att de skulle kunna gå vidare 

mer med är hur andras namn kan beskrivas i känslor, hur andra symbolsystem kan förstärka 

bokstävernas innehåll och hur de skulle kunna experimentera med färger och kopplingen till känslor.  

Alla dessa idéer är relationerade till barnens handlande, men innehåller något nytt, där deras intention 

att faktiskt tänka om lärandet av skriftspråket som något mer än avbildande som ger en ny innebörd åt 

barnens arbeten.  Albert säger att ilska hänger ihop med bråk på förskolan och relationerar kanske till 

hur ilska kan förstås som en viktig aspekt när man hamnar i konflikt. Filip exponerar sig möjligtvis 

genom att säga att känslan rädsla hänger ihop med känslan ilska, medan Hannah inbjuder till ett 

relationerande kring transformation. Men egentligen kanske detta är flera olika sätt att skapa en design 

kring något familjärt? Att en känsla hänger ihop med en annan är kanske en slags transformation? Att 

en känsla kan vara familjär på flera förskolor är kanske en annan slags transformation? Vem vet var 

intentionen startade, men tydligt är att såväl barnen, pedagogerna och jag som skribent av denna 

uppsats ömsesidigt lyssnar på varandra och exponerar oss i ett relationerande.  

De exempel som jag ger för att beskriva detta exponerande, relationerande och berättande om sitt 

berättelsebara jag för att forma en design, är bara några av en mängd olika uttryck. Se bara på Emils E 

och jämför med det gamla E´t i Alberts berättelse. Titta på Kellys, Alberts och Pamelas taggar i sina 

namn och se hur de använder detta, se hur färgen vit används, hur Matilda och Agnes använder 

ansiktena i en bokstav för att uttrycka bus, se typsnitten och jämför dem, hur munnarna används för att 

uttrycka glädje, sorg, ilska osv. i förhållande till olika färger.  

 

    
Albert: ”A är skrynklig och har glasögon och han har inte så många tänder kvar. L är en gammal gubbe med 

grått hår och mustasch. B åker rullstol och vinkar. E har fått många streck för den kommer inte ihåg hur många 

man ska ha (skrattar sedan länge). Den har dåligt minne och glömmer saker hela tiden! R åker skateboard. Det 

kan gamlingar göra för de ska ha kul också! T står och tittar på.  Jag har ritat A och B och R skrynkliga!” 

 

 

    

 
 

Vi ser att det inte längre enbart handlar om att avbilda bokstäver längre, eller att kopiera någons idé. 

Istället skulle man kunna tänka sig att barnen just ifrågasätter avbildandet av bokstäver och dess 

specifika regler kring hur bokstäverna ska se ut, hur de ska stå i inbördes relation till varandra, vad de 

betyder osv. De givna konventionerna exploderar och gör det möjligt att se hur olika koder kan ges 

flera olika uttryck och innehåll. Detta ger en möjlighet att iscensätta ett relationerande lärande först när 

koden exploderat eftersom de då får fler tillfällen att exponera sig. Albert verkar till exempel vilja föra 

in en berättelse där bokstäverna har en inbördes relation till varandra: ”B fryser mest av alla. Den 

skakar mest och är helt vit. Den har frusit till is. Det går att spela hockey på den.” Pedagogerna 

lyssnar, genom att själva flytta fokus från vad som är möjligt att känna till vad som är möjligt att göra, 

även om det för barnen ofta råkar vara samma sak. Genom ett lyssnande kring vad barnen gör, får det 

som pågår just nu en central plats och gör det möjligt för pedagogerna att förbereda ett möte för att 
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haka i deras intensitet och experimenterande. Samtidigt som det som barnen arbetar med verkar vara 

mest centralt pågår något annat i bakgrunden, som kommer att bli synligt först efter ett tag. Det arbetar 

osynligt i stunden. Det är först i den ömsesidiga berättelse (exponerandet och relationerandet) som det 

framträder att ett nytt innehåll varit på gång. Cavarero talar om att narration visar en design som ett 

resultat och inte som ett förberedande och styrande instrument. Designen kan inte få form förrän den 

är färdig och redan i görningen. Men den kan användas för att skapa en ny intention om en design som 

vi ännu inte vet något om (Cavarero, 2000). Kanske kan ett kontinuerligt analyserande av 

genomförandet förbereda nya frågor och planeringar som skapar situationer där barnen själva kan välja 

lärprocesser som verkar meningsfulla för dem. Här blir den pedagogiska dokumentationen i form av 

en trespalt ett viktigt analysinstrument för att hitta nya intentioner som kan skapa ett nytt 

relationerande.  

Ett relationerande lärande innehåller något kreativt men förhåller sig ändå pragmatiskt till de redan 

ordnade konventionerna som finns i ett språk. För att ett relationellt lärande ska bli möjligt verkar en 

förutsättning vara att tänka sig språket i förändring och under förvandling och tänka sig barn som 

teckengörare (Kress, 1997). De traditionella konventionerna kring språket kan användas för att 

utforska, undersöka och producera nya sätt att tänka om och närma sig språk, läsande och skrivande. 

Om vi kan betrakta de traditionella konventionerna som ett av många slags exponeranden, där 

definitionen av vad en konvention kan vara endast är producerade i ett här och nu och i en specifik 

kontext och tid, kan barnen kretsa med en fråga där de kan fylla i, skapa nya intentioner och frågor 

utifrån olika perspektiv och erfarenheter. De relationerande läroprocesserna skulle då kunna beskrivas 

genom Deleuze tankar kring att vi är i ständig tillblivelse (Olsson, 2008). Det förutsätter att vi 

betraktar språket som ett öppet system, där man inte bara reproducerar en viss given kod av 

uppsättningar utan faktiskt också ständigt producerar nya uppsättningar av koder.   

Det egna namnet byter skepnad; kontextuellt och 

unikt 
 

När pedagoger, forskare, lärarutbildare och studenter träffas i nätverksträffarna Pedagogiska och 

teoretiska rum (PoT), börjar de tänka om vad projektet skulle kunna ta för riktning. Eftersom barnens 

relation till namn verkar vara viktigt på flera olika sätt bestämmer de sig för att detta får bli projektets 

fokus. Barnens läs och skrivprocesser börjar ofta med namnen och många starka känslor florerade på 

förskolans lekstunder.
8
 Pedagogerna börjar tänka på vad namn innehåller och vilken funktion de har i 

samhället. Pedagogerna tänker kring namnet som förknippat med identitet och att namnen är bärare av 

kulturella tecken. Cavarero talar mycket om namnets innehåll och uttryck i sina teorier. Hon tänker om 

namnet som en gåva där kontexten klistras samman med det unika jagets berättelse (Cavarero, 2000). 

Hon gör i sina teorier en poäng av att namnet är bärare av en kulturell kontext och samtidigt 

representerar något väldigt unikt hos varje enskild person. Det kan finnas 1000 andra personer som har 

samma namn men när man får frågan ”Vem är du?” svarar man ändå just med sitt namn. Detta är 

något som pedagogerna, lärarutbildarna och forskarna också verkar intressera sig för på 

nätverksträffarna i PoT. De formulerar frågor till barnen om namnet som kulturbärare men också som 

identitetsbärare. Med hjälp av Cavarero kan vi förstå hur barnen i detta sammanhang lånar in 

kulturella uttryck: årstiderna med varmt och kallt, is och snö. Barnen lånar också typsnitt ifrån olika 

tidningar och loggor. Men hela tiden gör de dessa unika genom att fylla just sitt namn med dem. 

Namnet blir så sätt bärare av det berättelsebara jagets design. Namnet blir exponerat, relationerat och 

format som en berättelse om sig själv, tillsammans med andra.  

Ett ställningstagande som Cavarero gör om människan är att hon är relationerande och altruistisk, där 

en förutsättning är att finna berättelser av andra. De andras berättelser liknar kanske varandra men kan 

aldrig vara någon annans historia, och därmed är de också olika. Berättelserna produceras i ett här-

och-nu ögonblick där berättelserna sammanvävs genom det relationerande som sker mellan olika 

                                                      
8  De stunder där pedagoger ej deltog i formandet av lekarna.  
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berättelser (Cavarero, 2000). Det går att förstå som ett slags klister som för samman de olika 

berättelserna utan att för den skull göra dem synonyma. Albert och Kelly använder språket för att hitta 

de berättelsebara jagen; det som är unikt och inte liknar någon annans berättelse. Kelly börjar med att 

säga att man måste göra ”arg ansikte” för att kunna producera ett argt namn.  

 

 

 
Albert: ”A fick en smäll av en boxningshandske (hänger nedanför A). Då blir A jätte sur på L och slår han. Därför har L ett argt ansikte. L 

slår B så att han skriker. Kolla munnen! Och så börjar R skrika och T blir två gånger så arg för den kan ha två munnar. Det är som i boken 
om Håkan och det stora bråket. Först är en sur och sen blir alla andra arg också och bara bråkar. Fattar du nu Kelly hur man gör arga namn?” 

 

Albert hakar i ”ansikte” men fyller på med att ansiktena ska vara i bokstäverna, något som Kelly inte 

alls verkar ha tänkt sig från början. Kellys design förändras beroende på hur hennes intention mixas 

med att det råkade vara just Albert som arbetade med henne just då.  

 

  
 

Albert hade andra erfarenheter kring hur man kan använda ansikten något som Kelly från början inte 

hade tänkt på eller träffat på tidigare. Albert exponerar sig genom att göra en berättelse om ett argt 

namn i sitt namn och bjuder in Kelly att ge ett svar genom sitt exponerande. Vi kan se i hans 

kommande arbete att han låter sig inspireras igen av Kellys uttryckssätt. Om vi tittar på Alberts 

”busiga namn” har munnarna fått liknande utseende som de som Kelly har. Alberts namn är inte 

likadant men har ändå så  mycket gemensamt med Kellys namn. Barnen använder varandras 

intentioner för att skapa ett klister mellan dem där namnen blir relationerande, delade erfarenheter men 

ändå unika i sina skepnader. 

 

 
 

Såväl Albert och Kelly kan därmed ha många olika skepnader kring sin identitet beroende på vilken 

kontext eller sammanhang de befinner sig i eller vilka andra personer de möter, och ändå vara unika av 

sitt slag. Det finns bara en Albert och Kelly; de andra barnen är helt andra, fysiskt närvarande, barn. 

Men de är också definierade kontextuellt. Det kontextuella och det fysiskt observerbara går att fylla på 

med nytt innehåll genom att tillsammans med barnen hela tiden relationera till olika kontexter.  Ett 

barn med ett namn på en förskola kan vara en sak, medan ett barn med ett namn hemma i sin familj 

kan innebära en annan. Barnen leker med varandras olika skepnader, byter ut och fyller i med andra 

erfarenheter och tillsammans skapar de en berättelse om sina unika berättelsebara jag. Dessa 

Kelly: ”Jag har gjort ett skrikande K med 
skrikmun. L har en, en rivande hand och 

river sin kompis. Så det andra L blir så 

arg så den har eld i håret. Och Y bara 
skriker högt.” 
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berättelser exponeras utav barnen i ett relationerande. Det är unika berättelser men ändå familjära 

genom den kontext som de befinner sig i. För pedagogerna möjliggör dessa berättelser ett material 

som man kan ställa nya frågor om och experimentera kring tillsammans med barnen.  

Om vi använder barnens uttryck kring ”arga namn”; vad kan vi se att de exponerar kring namnet och 

samhällets kommunikationsvägar? Detta kan vara ett tillfälle för pedagogerna att haka i barnens 

intentioner med sin egen intention. Pedagogerna uppmärksammar i sitt analysschema att barnens 

verbala berättande blir längre och utförligare och att barnen har en egen inbördes relation mellan 

bokstäver och andra symboler. Därför vill pedagogerna arbeta med barnen kring berättandet, såväl för 

varandra som i samklang med samhällets uttryck. Barnen bjuder in till att föra in varandras, 

pedagogernas och andra samhällsfenomens definitioner av bråk och känslan arg genom sitt berättande 

av sina namn. För Filip är innehållet i ”arga namn” att slå sig, och att skydda sig, medan Hannah 

uttrycker att ilska verkar innebära att glömma bort sig men när man lugnat ner sig kommer minnet 

tillbaka.  

 

   

 
 

 

Rött är en viktig färg men andra färger verkar också ha betydelse för dessa barn när de tänker på ilska. 

Albert bjuder in de andra att ta del av en litterär bok om hur det är att bråka; ”…Det är som i boken om 

Håkan och det stora bråket. Först är en sur och sen blir alla andra arg också och bara bråkar…” 

(Alberts ”arga namn”). Vi kan tänka på dessa tecken som ett exponerande; en inbjudan till 

relationerande och därmed ett tillfälle för pedagogerna att haka i med sina intentioner för att hitta nya, 

oväntade uttryck och innehållssätt. Varje barns deltagande fyller det ”arga namnet”, dvs. begreppet 

med något nytt och helt unikt.  De har var och en föreställningar om vad ett argt namn kan innebära 

och genom det kollektiva arbetet utökas dessa föreställningar med saker som kanske till en början inte 

tänktes höra till men som vidgar perspektivet. Barnen tycks inte helt självklart uttrycka sig i termer av 

ett ”arg namn” i en strikt kategorisering utan de ger intryck av att det krävs unika berättelser för att 

fånga en mer komplex definition. Cavarero skulle kanske säga att barnen använder ”elaka intentioner” 

när de fyller handlingarna med något nytt, familjärt men ändå unikt genom att använda olika 

uttryckssätt inom samma begrepp. Plötsligt blir ”argt namn” ett ord som är mer självklart att använda i 

hela gruppen. Orden ”arg” och ”namn” var för sig rymmer mindre överraskningar och svårigheter 

kring definition. I en annan kontext, med andra barn, situationer, rum eller pedagoger skulle innehållet 

fyllas med något annat, som skulle kunna vara familjärt med det som just dessa barn beskriver, men 

ändå unikt och kontextuellt.   

I mitt eget skrivande väcks idéer som jag tror att skulle kunna användas i en ny intention kring ett 

utvidgat namnprojekt, och som skulle kunna bli alldeles unikt men ändå familjärt. Att fortsätta tänka 

om namn som ett samhällsfenomen gör att man tillsammans kan undersöka namnet som en bärare av 

kulturella tecken. Också det kontextuella samhällets värderingar skapar ett gemensamt klister kring 

Filip: ”Jag har gjort hjälmar 

till alla. När man blir arg så 
kan man ramla och slå 

huvudet. Därför har dom 

hjälmar.” 

 

Hannah: ”Jag har skrivit hårt för att jag är arg. 

Och rött för det blir rött när man är arg. Och 
så glömmer man bort att göra alla bokstäver. 

Men det arga har gått över nu så jag har 

skrivit grön Hannah två gånger och ritat 
hjärtan också.” 
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hur namn kan uppfattas. Om man genom namnet undersöker känslan arg, kanske vi kan tänka om 

myter, visdomsord osv. som talar om ilska. Till exempel kan man föra in begreppen ”att vara så arg så 

att det slår gnistor om en”, när barnen gör eld på sina namn. När vulkanen Eyjafjallajökul på Island 

haft sitt utbrott, vore det lätt att koppla ihop en sådan historisk, naturvetenskaplig händelse med 

Märtas ”arga namn”.  

 

   
 

Om vi till exempel för en stund föreställer oss hur pedagogen förstår att t.ex. Märtas sätt att använda 

eld i sina namn som ett sätt för Märta att visa på sitt intresse kring vilka pågående nyheter som 

produceras. Problemet är bara att vulkanutbrotten inte alls skett när Märta skriver dessa namn. Om 

man använder Cavareros teorier tänker hon att vi får våra historier om oss själva från utsidan som 

andra berättar. Då blir det inte fruktbart att tänka att vi förstår barnets intentioner, utan vi måste då inse 

att våra intentioner är tätt sammanvävda i varandra, den kultur och det samhälle vi lever i.  

De unika händelser som sker runt om i världen påverkar även hur pedagoger tolkar, uppfattar, lyssnar 

och reflekterar kring barnen. Hur pedagoger uppfattar vad ett barn är, vad ett barn gör och vilken 

identitet pedagoger vill tillskriva barnen är kontextuellt. Men frågan är om denna kontextuella 

föreställning skulle kunna förstås som ett potentiellt bidrag, eller en fråga till barnen om de vill vara 

med att undersöka sin identitet på detta sätt eller om de kan få sig själv beskrivna på många olika sätt 

och därefter göra sammansättningar av olika kontextuella beskrivningar så att ett barn kan få många 

olika skepnader? Med detta förhållningssätt blir det inte möjligt för pedagogerna att avslöja vad 

barnen verkligen och egentligen intresserar sig för eftersom pedagogerna endast kan höra det som är 

direkt kopplat till vilka erfarenheter och föreställningar som pedagogen har. Istället blir pedagogisk 

dokumentation ett sätt att exponera sitt lyssnade och tillsammans med barnen försöka utforska vilket 

”klister” ens egna berättelsebara jag kan skapa med andras erfarenheter och händelser. Barnens 

lyssnande och berättande bidrag kan överraska och fylla pedagogernas föreställningar om vad som går 

att höra och vice versa. Ansvaret kring att lyssna och berätta är delat mellan alla inblandade. Hannas 

föreställning om att det är lätt att glömma bort sig när man är arg kan förstås på nya sätt om man 

kopplar ihop det med talesättet ”ilskan rinner av en”. Vad skulle hända med talesätt som ”Låt inte 

ilskan förgifta dig” eller ”arg som ett bi”?  

Pedagogerna vill, utifrån sitt uppdrag
9
, arbeta med skriftspråkliga processer, barnen hakar i men lägger 

till att bokstäverna får användas i relation till deras berättelsebara jags intentioner och att det beror på 

en mängd olika oväntade förutsättningar kring hur de kan användas. Pedagogerna har ett uppdrag med 

sin verksamhet, och det blir inte möjligt att varken lägga dessa intentioner som en slöja över barnens 

göranden, eller att låta barnen styra innehållet helt själva. Istället kan man tänka att relationerandet och 

exponerandet skapar en slags design av de olika intentioner, erfarenheter och slumpmässiga val som 

ständigt sker i vår vardag. I början av projektet, när barnen avbildar sina namn till ett memory 

diskuterar barnen bokstäverna utifrån de mer generella konventionerna kring hur en bokstav ska se ut.  

 

Casper: ”Vad har du skrivit?” 

Hannah: ”Jag har skrivit dig.” 

Casper: ”Men mitt namn ser inte ut så där.” 

                                                      
9  En del av pedagogernas egna identifierande av sig själva i rollen som pedagoger sker på förskolan och  i barngrupp har ha också 

påverkats av det uppdrag som läroplanen för förskolan föreskriver att förskolan och pedagogerna där ska ha.  

Märta: ”Jag blir så arg så jag 

brinner. Det är eld där uppe, på 
varje bokstav…” 
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När barnen börjar undersöka namnen och bokstäverna utifrån känslor och utanför de vanligt 

förväntade koderna kring bokstävernas representation möjliggörs ett exponerande av en mängd olika 

skepnader. Utifrån Cavareros teorier kanske namnet här är en ömsesidig mångfaldig gåva mellan 

varandra som blir familjär och ändå unik. Om vi utgår ifrån detta tänkande blir det möjligt att tänka 

om barnens namn som ett klister mellan omgivningens resonans och barnens självvalda berättelse. Hur 

ett namn kan se ut kan få olika skepnader beroende på vem som producerar det. Pedagogerna vet ännu 

inte vilken designen kring lärandet är men genom den exponerande, relationerande narrationen kan 

man gissa vilken potentialitet som arbetet har och därmed välja vägar för att intensifiera detta. Ett sätt 

att intensifiera ett vidare undersökande verkar vara att föra ihop olika fenomen på mer oväntade, 

okonventionella sätt, eftersom variationen kring unika uttryck uppstår genom möten av olika 

berättelsebara jag. Inbördes fångas alla uttryck upp i varje ny situation och används just då som en av 

många intentioner som mixas med slumpen, kontexten och med olika versioner av uttryck i färger, 

berättelser, eld, tjocka bokstäver. Intentionen att vilja forma en design på sitt liv i form av något enat 

kring de egna erfarenheter som görs i olika kontextuella handlingar. Vi säger inte emot varandra, inte i 

kontrast till varandra utan det sker mellan oss. Det är ett ömsesidigt, altruistiskt exponerande i och av 

varandra. Cavarero använder uttrycket ”this and not another” och jag tror att det kan betyda att även 

om någon svarar på ett exponerande med att säga ”jag håller inte alls med, jag tycker så här…” fyller 

detta också uttrycket med ett innehåll (Cavarero, 2000). 

Om man ser pedagogisk dokumentation som en mötesplats där kontextualiteten tydliggörs genom 

relationerande lärprocesser, kan man genom olika berättelser byta skepnad på såväl språket som 

barnens och pedagogernas identiteter. En pedagogisk dokumentation fungerar då mellan de händelser 

som vi tillsammans upplever och erfar på olika sätt och med olika fokus utifrån ett unikt berättelsebart 

jag. Detta kan i sin tur skapa nya intentioner som både barn och pedagoger kan välja om och hur de 

vill gå vidare med och göra nya kontextuella sammansättningar av erfarenheter. Kanske är en av de 

viktigaste funktionerna för pedagogisk dokumentation att generera nya sammansättningar, nya frågor 

och nya intentioner så att de slumpmässigt och kanske tillfälligt skapar ytterligare en ny skepnad eller 

design som också egentligen redan är i tillblivelse? Om vi förstår pedagogisk dokumentation som en 

potentiell berättelse av relationerande lärprocesser, sätts också språket, läsande och skrivande i rörelse. 

Om vi alla deltar utifrån olika exponeranden och relationeranden kan den rörliga berättelsen vars 

innehåll är rikare och mer komplext än enbart de traditionella konventionerna kring hur man lär sig ett 

språk eller att läsa och skriva.  

Det exponerande, relationerande och 

berättelsebara: Vem och Vad. 
 

I denna del av analysen ska vi se vad som blir berättelsebart när man sätter Cavareros teorier i relation 

till barnens lärprocesser kring språk, läsande och skrivande. Vilken innebörd barnens berättelser och 

produktion av namn kan ges, genom att använda Cavareros begrepp vem och vad? 

I ett kontinuerligt analyserande genom Cavareros begrepp vem och vad, kan det bli synligt på vilket 

sätt innehållet i relationella lärprocesser kring språk, läsande och skrivande blir synligt och 

berättelsebart
10

. Utifrån en inventering av vilka frågor och intentioner som pedagoger och barn har, gör 

och visar blir det möjligt att tillsammans skapa nya frågor och designer i ett relationerande. Det blir  

möjligt att tänka om språk som något förändringsbart, flyktigt och möjligt att tillsammans fylla med 

något nytt. Pedagogerna får från Caspers bild en idé om att fråga barnen om de vill göra ett namn som 

fryser, ett argt namn, ett namn som tycker väldigt mycket om någon; kanske kär i någon, busiga namn, 

trötta namn och gamla namn. Barnen svarar att de vill vara med och producerar tillbaka svar där en 

mängd olika nya ord skapas. Det är frysta namn, isnamn, skaknamn, svettnamn, skrikmun, skrattmun, 

                                                      
10 Olsson (2008) menar att en viktig del i den pedagogiska dokumentationen handlar om att kontinuerligt analysera genom att söka 

och delta i den kollektiva konstruktionen av den innebörd som produceras. 
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bushår, tjockisbokstäver, ätande namn, starka namn, upp och ned mun, hockey namn, vilda 

musennamn. När de arbetar med att producera bilder om prat kommer nya ord som kärleksmun, 

skrikaren och kompismunnen fram. Min tolkning är att barnen leker med att hitta nya ord genom olika 

kombinationer som infaller samtidigt med den mer formella grammatiken kring vad ett språk är till för 

och hur det fungerar: 

 

En viktig anledning till att mänskliga språk är så kraftfulla är att nya betydelser kan skapas genom att 

små delar kan kombineras på många olika sätt, t ex röt – tör – ört, rödvin – vinröd eller Carl röker – 

Röker Carl?. Detta gör den språkliga variationen oändlig. Dessutom skiftar ofta ords betydelse 

beroende på hur de används, och som i andra naturliga system blir gränserna sällan knivskarpa 

mellan de kategorier man väljer att dela in språket i. Mycket flyter i mänskliga språk, vilket bidrar till 

att göra dem flexibla och utvecklingsbara  

(Bolander, 2001, s. 17) 

Det förefaller finnas en stor glädje hos barnen att variationen just är oändlig. Även de strikta 

konventionerna kring hur ord ska formas, böjas, stavas osv. har undantagsregler just för att språket är 

flexibelt och töjbart. Det blir en lärandepotential att undersöka hur rörligt ett språk kan vara. Samtidigt 

som ett språk är rörligt och föränderligt är det också familjärt med de normer och regler vi förhåller 

oss till i den mer formella grammatiken. Utifrån en mer formell grammatik med mer rigida 

kategoriseringar såsom regler och definitioner kring ord går det också att tänka om orden som barnen 

producerar i relation till begreppen autonymer (motsatsord) eller synonymer (med samma betydelse). 

Autonymer utesluter andra möjligheter genom att beskriva det ena i motsats till det andra och 

synonymer ger nyanser och dimensioner för att ändra ett innehåll (Bolander, 2001). Cavarero (2000) 

skulle säga att synonymer går att tänka om som en gemensam överenskommelse kring vad som 

betyder vad och man kan särskilja ordet bara genom att se det med dess likar. I autonymer skulle man 

kunna särskilja ordet genom att ställa det i kontrast mot andra ord som inte står i relation till ordet. 

Med hjälp av Cavareros beskrivningar, kring att vi inte kan tänka om oss själva som objekt utan får 

reda på något nytt om oss själva från utsidan, kanske man kan leka med tanken att barnen skapar 

irreflexiva ord. Barnen gör inte ord där kombinationerna har samma betydelse som innan de 

kombinerades, inte heller kombinationer där ordens betydelse står i motsats till vad de tidigare menade 

ord, utan nya ord som vi inte hört ännu men som ändå är familjära genom att dess olika kombinationer 

härleder oss till ord som vi förstår.  

Istället för att fylla gamla ord med nya vad (vad betyder ordet?) fyller de nya ord genom sitt vem. 

Berättelsen om varje namn ger upphov till nya kombinationer, men också nya unika ord. Cavarero 

använder ofta morfologin, läran om härledning och släktskap mellan ord, för att fylla sina elaka 

intentioner, och det är lätt att tänka att också barnen härleder orden för att fylla dem med ett nytt 

innehåll som vi inte tänkt på förut.  

Det kan också tänkas att barnen leker med betydelsen av olika ord. Barnen leker, utmanar, 

problematiserar eller frågar sig om verkligheten ändras genom att byta ord. När barnen skapar nya ord 

leker de med ordens denotation dvs. kriterier för att räknas som en representation för ett ord, och 

konnotation dvs. bibetydelser med privata laddningar. Har ordet en kärnbetydelse eller finns det fler 

bibetydelser (Bolander, 2001)? Pedagogerna bjuder in barnen till att undersöka om namnen kan 

uttrycka olika känslor och barnen svarar dem med att säga att betydelsen kan ändras, bytas ut och 

göras ny. Pedagogerna frågar barnen vad t.ex ett argt namn har för betydelse och barnen svarar med att 

fylla detta arga namn med b.la nya ord som fylls av och genom ett vem.  
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Här kan begreppet vem komma i uttryck i en berättelse samtidigt som vad läggs till innehållet. Vadet 

försöker signifiera bokstäverna som allmängiltiga medan berättelsen också uttrycker en känsla av att 

känna igen sig själv dvs. vem. Ovan finns fyra exempel på hur Tesla skriver sitt namn. Det är 4 helt 

olika namn, form, färg och innehåll. Ändå känner vi igen alla bokstäverna och ser hur de tillsammans 

formar namnet Tesla. Det är Teslas frysande namn, hennes svettnamn, Teslas arga namn och Teslas 

pratande namn. Egentligen är det otroligt svårt att särskilja ett barns namn från dess kontext för att 

säga något om det berättelsebara jaget. I det frysande namnet inspireras Tesla av Casper och de andra 

barnens intentioner med sina frysande namn. I Teslas arga namn finns ett E som påminner mycket om 

Emil och Alberts E och säkert är även färgen röd en hämtad intention ifrån det sammanhang där det 

just då producerades. Ändå kan vi se att Teslas olika namn är helt unika. Hon gör något nytt av alla 

hämtade intentioner genom en sammanblandning och en mängd slumpmässiga händelser (t.ex. pennan 

blå kanske var upptagen just då, vad vet jag?). Men, om vi tittar på Teslas lärande av att läsa och 

skriva kan den säga något om hur kunskapsinnehållet kring bokstäverna faktiskt skiftar från att 

signifiera bokstäverna till att också fylla dem med ett unikt berättelsebart vem. Bokstäverna blir vem 

genom berättelserna som Tesla fyller dem genom färger, former och det av Tesla berättade innehållet. 

Om vi lånar ord från Cavarero, skulle vi kunna säga att barnen använder varandras uttryck för att 

förstärka sin egen speciella stil och innehåll för att uttrycka ett nytt innehåll: ”The actions that Oedipus 

has performed are still the same – a murder, a marriage – but their meaning has changed (Cavarero, 

2000, s. 12). Teslas stil, rytm och unika uttryck gör också varje bokstav unik, inte bara i relation till 

andra bokstäver utan också i relation till sig själv. Bokstäverna verkar plötsligt bli öppna för 

ömsesidiga handlingar, där Tesla verkar undersöka hur t.ex. ett T kan få olika innehåll beroende på 

hur, var och när det skrivs. Själva bokstävernas intention kan bara bli synligt i ett exponerande av 

bokstäverna i ett visst sammanhang där relationerandet mellan de personer som använder dem förmår 

fylla varje bokstav med ett nytt innehåll. Varje bokstav kan uttrycka olika saker eftersom innehållet 

tycks förändras beroende på rytmen, tonen eller stilen som finns hos olika människor eller i olika 

miljöer. Ändå känner vi igen bokstäverna oavsett stil.  

När man tittar på Teslas arbeten kring sitt namn tror jag mig ana ett slags införande av nya intentioner 

kring lärandet av att läsa och skriva. Tesla väljer att föra in pratbubblor och tankebubblor som ett sätt 

för varje bokstav att uttrycka något mer när de talar om hur prat ser ut. Det är lätt att tänka sig att hon 

hämtar dessa intentioner från serietidningar och andra texter hon läst själv. När Tesla kopplar ihop prat 

med bokstäver kan man fråga sig om hon inte tänker sig att varje bokstav bär på en historia som 

representeras av just en specifik bokstav men som ändras beroende på kontexten?  
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Barnen försöker i ett exponerande och relationerande undersöka hur bokstävernas innehåll kan 

innehålla både ett vem och ett vad. De tycks inte vilja särskilja bokstävernas signifikation (universella 

allmängiltighet: vad) och varje unika individs framställning av bokstäver (det berättelsebara jagets 

unikhet: vem). Cavarero säger att det är något irreflexivt kring bokstäverna; nästa bokstav som skrivs 

kommer att innehålla något mer än de intentionellt gjorde från början. Emils, Teslas och Alberts E är 

mycket familjära med varandra, men också helt olika. Det är E´n som producerats i helt olika 

sammanhang och där det verkar som om Tesla och Albert hämtat sin intention hos Emils E och fyller 

det med något nytt. Det går att förstå som om de tycker att Emils E kan uttrycka något annat eller mer 

än det traditionella Eét. Möjligen är Emils formande av bokstaven E en slumpmässig handling, men 

det ser ut som de triggar igång nya och oväntade handlingar hos både Tesla och Albert. Eftersom alla 

dessa E som Emil, Tesla och Albert skriver ingår i ett namn, kan vi läsa bokstaven som E, även om 

den inte ser ut som det generella Eét. Vi kan se i andra arbeten att alla tre barnen också använder det 

traditionella Eét i sina namn vid andra tillfällen. De tycks undersöka bokstavens signifikativa giltighet 

genom att lägga till nya, oväntade och på ett sätt överraskande former. Den nya formen på Eét, som 

Emil, Tesla och Albert producerar, är fortfarande ett E, men innehållet förändras genom uttrycket i 

stilen, formen eller barnens unika rytm.  

Låt oss nu se hur barnen undersöker pronomen utifrån en unik berättelse, från den specifika kontexten 

snarare än utifrån generella och universella definitioner. Om vi fördjupar oss något i ordklassen 

pronomen kan vi se att pronomen ersätter ett substantiv eller ett adjektiv. Det finns personliga 

pronomen som syftar tillbaka på nominalfrasen (du, jag, dig, ni, er). De personliga pronomens form 

avgörs av vad som åsyftas. T ex. om det står den kvinnliga chefen blir det personliga pronomen hon, 

Kelly blir hon, Albert blir han, Emil och Martin ni o.s.v. (Bolander, 2001). Det finns också indefinita 

pronomen som syftar på en obestämd referent (någon, ingen, man): 

 

Anmärkningsvärt med man är att vi ibland tvekar om man är en eller flera.[…] Språket tycks alltså 

mer psykologiskt än logiskt och grammatiskt regelenligt. Ofta kan man höra att man bör undvika man 

i skrift och uttrycka sig mer exakt. Vem är man? Säkerligen är det befogat många gånger, men när 

man (!) vill uttrycka sig lite mer generellt, kan man vara bra att ha ibland. Vad hade varit bättre än 

man i föregående mening? Jag/vi/skribenten eller något annat? Det är ju inte alltid det är viktigt vem 

som gör det.  

(Bolander, 2001, s. 113) 

Barnen använder verb i presens som går att förstå som att barnen har ett görande i fokus men kan det 

vara möjligt att barnen fyller de generella pronomen som de, någon eller man till unika berättelsebara 

pronomen som jag, du eller vi? Pedagogernas frågor handlar om hur barnen vill uttrycka en känsla i 

sitt namn. Hur ser ett namn ut som tycker väldigt mycket om någon? Hur ser ett argt namn ut?  

 

Märta: ”Jag är kär i någon. Då kan vi gå hand i hand och känna kärlek. Då tänker man på det. ” 

Presley: ”Ibland blir det bråk och inte bus. Det beror på vem som är med i boxandet. Om någon slår för hårt då blir det bråk. Den (P) jagar 

den (R), de vill båda två, så det är bus. Han (S)  fuskar, han slåss för man får inte boxa på två samtidigt. Då ser man inte hur kompisen mår.” 

Hannah: ”Jag har skrivit hårt för att jag är arg. Och rött för det blir rött när man är arg. Och så glömmer man bort att göra alla bokstäver. 
Men det arga har gått över nu så jag har skrivit grön Hannah två gånger och ritat hjärtan också.” 
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Kelly: ”Jag har två L , dom kan pussas. De har en pussmun som Hannah gör. Alla är glada. Y skrattar. Man mår bra när man tycker om 

någon.” 

Filip: ”Jag har gjort hjälmar till alla. När man blir arg så kan man ramla och slå huvudet. Därför har dom hjälmar.” 

 

Likt Cavareros ”elaka intentioner” tycks barnens arbete gå förbi ett entydigt definierande av 

användandet av bokstäver och de fyller namnen med nya oväntade uttryck och bokstäverna blir 

paradoxer där en bokstav eller ett ord kan ha en mångfaldig definition.  Barnen utmanar de 

traditionella reglerna, konventionerna och överskrider dem genom att fylla dem med nya oväntade och 

unika användningsområden.  

 

Barnens uttryck ges betydelse genom leken, de undersöker och de brottas med problemet kring vad 

begreppet man innehåller. Det kan innehålla något generellt, singulärt, unikt och pluralistiskt 

samtidigt. Cavarero (2000) använder sig också av begreppet man för att beskriva det universella vadet 

och det unika vemet. Eftersom Cavarero skriver på engelska får begreppet man betydelserna på 

svenska; människa och man (maskulin varelse). Som exempel tar Cavarero upp Oedipus, som dödade 

sin far och gifte sig med sin mor för att han inte visste vem fadern var. Innan dess löste han dock 

Sfinxens gåta. Sfinxens gåta var: Vilket djur går först på fyra ben, sedan på två och sist med tre? 

Oedipus svarar med man (i dess engelska betydelser). I sin filosofiska generella form svarar Oedipus 

med ”människan” men även om han ändrat innehållet till att svara ”man” hade svaret varit korrekt och 

ändå innehållit idén om att mannen och inte kvinnan var svaret. För mig är det just detta barnen gör. 

De leker med innehållet kring begreppet man som om det vore en gåta vars innehåll kan förändras, 

göras om, göras nytt utan att själva begreppet i sig förändras
11

. Cavarero säger att begreppet man ofta 

ses som en hybrid varelse, genererad av tanken och som är osynlig och immateriell. Och ändå verkar 

det vara sägbart och användbart för barnen när de berättar sin historia kring arga och kära namn. Just 

genom att de fyller indefinita pronomen med en massa personliga erfarenheter blir språket något nytt 

och användbart. De grammatiska reglerna kring hur man ser ut blir samtidigt nyttjade och utmanade. 

Vi kan tänka oss att barnen uppfattar pedagogernas fråga innehålla ett universellt man om känslor och 

svaret tillbaka från barnen till pedagogerna är: Om du försummar det unika kommer du bara få en rad 

med vad till svar som aldrig kan ge en exakt betydelse. Slumpen, omgivningen och den du är kommer 

att fylla begreppet så att det får just det innehållet här och nu: 

 

[…] he has been able to believe himself to be another; but he was never able to become another. He 

became exactly who he was and is… 

(Cavarero, 2000, s. 12) 

När Kelly kommer till förskolan en måndag och producerar en dagbok i sitt namn, tänker pedagogerna 

att fokus flyttas från att ”känna” till att ”göra”. De ser plötsligt hur flera barn vill uttrycka vad de gör i 

sina namn. Men när jag tittar på materialet en gång till kan jag se att fokus på att göra finns med 

tidigare i projektet, redan då de börjar arbeta med Busiga namn. Barnen kopplar sina definitioner till 

specifika erfarenheter och händelser som de varit med om och vad de gör då. Barnen fyller 

pedagogernas intentioner med något nytt, som hela tiden försöker sträva mot att svara på vem det 

unika barnet är. Vi se hur bilderna som barnen producerar utifrån Kellys dagboksidé är familjära med 

varandra, men ändå helt unika. Kelly och de andra barnen gör om eller lägger till nya idéer som 

tillsammans med en massa slumpmässiga handlingar gör att det blir nytt igen. Cavarero refererar en 

gång till detta som en slags pakt, som existerar mellan oss och skapar en viss sorts enad mening för var 

och en av oss (Cavarero, 2000). Vi kan förstå det som att barnen skapar ett material för att komma åt 

någonting och pedagogernas raster av tolkningar kommer att generera intentioner som barnen 

använder på det sätt som gör att de kan formulera en ny intention eller fråga tillbaka. 

                                                      
11 Foucault (2001 [1970]) använde begreppet epistem för att beskriva kunskap som har ett vidare innehåll än det vetenskapliga och även en 

vidare betydelse än den diskurs som vi befinner oss i, vilket Cavarero också försöker göra genom att beskriva det utifrån vem eller vad.  
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Barnen verkar också använda de ”elaka intentionerna” kring bokstävernas relation till varandra i ett 

namn. Kellys två L i sitt ”kära” namn kan pussas. Kanske tänker Kelly att de är lika och hör ihop? I 

Alberts ”kära” namn verkar bokstäverna hänga ihop med den bredvid, men namnet visar ändå en 

koppling mellan alla bokstäverna tillsammans:  

 

 

  
Kelly: ”Jag har två L , dom kan pussas. De har en pussmun som Hannah gör. Alla är glada. Y skrattar. Man mår bra när man tycker om 

någon.” 

  
Albert: ”L vill pussa A för den har jag gett en pussmun! B ger chokladhjärta till L, en sån man har på alla hjärtans dag. Kolla vad R är glad 

nu… Det måste vara ljusblått papper och röda bokstäver om det är kärlek.” 

 

Presley tycks experimentera med bokstavens S form och riktning, som för att visa hur svårt det är att 

se hur allting hänger ihop. Presley säger själv att det är viktigt att se hur kompisen mår och att det kan 

man inte göra om man tittar åt flera håll samtidigt.  

 

 

  
 

 

Kellys namn med pratbubblor är ett, för mig, tydligt exempel på ”elaka intentioner”. Kelly har ett Y i 

slutet på sitt namn, men i det här exemplet finns det två Y. Ett litet y i namnet och ett stort Y lite vid 

sidan av. Det stora Yét är det lilla Yéts mamma. Det kanske är ett prövande avlekande med den 

inbördes ordningen som finns mellan bokstäverna i namnen? Barnen vet vad den rådande ordningen 

och riktningen i sitt namn ska vara, men väljer ändå att leka med, lägga till och flytta för att uttrycka 

det unika sambandet i just detta namn.  

 

  
 

 

Kelly uppmärksammar att två L hör ihop. Albert sätter ihop två och två men i en ordning som börjar 

från vänster till höger (läsriktningen). Hur kan detta vara språk, läs eller skrivinlärning?  

I den här analysen kan man fundera på barnens användande av grafemet (bokstavens tecken) som ett 

visuellt fenomen. Om vi tänker oss att varje bokstav består av grafiska detaljer, så kallade särdrag. Det 

har ringar, staplar, streck, öglor, kurvor med olika riktning och lägen (Melin, 1989). Dessa formas 

genom många olika tryckalfabet och skrivstilar där minsta gemensamma särdrag gör att vi kan skilja 

en bokstav från en annan: 

 

Kelly: K pratar, men L och D då. E och L har inget 
att göra så de tänker vad de vill göra. E tänker att 

den vill pussla. Men L gillar inte pussla så den 

tänker inte göra det. 
Det andra L säger inget.  

Y säger ”men” för den vill inte gå hem. Mamma Y 

står där och kommer och hämtar hem… 
 

 

Presley: ”Ibland blir det bråk och inte bus. Det beror på vem som är 

med i boxandet. Om någon slår för hårt då blir det bråk. Den (P) jagar 

den (R), de vill båda två, så det är bus. Han (S) fuskar, han slåss för 
man får inte boxa på två samtidigt. Då ser man inte hur kompisen 

mår.” 
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Man kan säga att varje ord har en kritisk särdragströskel – ett minsta antal särdrag som vi måste 

kunna uppfatta för att kunna läsa det, d v s skilja det från andra ord. Men denna tröskel är bara en 

teoretisk konstruktion. Dels vet vi inte vilka särdrag vi behöver, dels finns det andra faktorer än 

bokstävernas utformning som påverkar ordförståelsen.  

(Melin, 1989, s. 69) 

Men för barnen tycks det snarare som om de vill utöka särdragen i sitt eget namn. Samtidigt säger de 

att särdragen i varje bokstav också är beroende på vilka bokstäver de hänger ihop med (och hur dessa 

är utformade för dagen). De ökar särdragen genom att föra in historier, berättelser om hur de olika 

bokstäverna i namnen har en inbördes relation till varandra.  

Pedagogerna uppmärksammar att namnet verkar ha en betydelsefull relation till barnens språk, läs och 

skrivinlärning. Varje barns namn kan ha stor potentialitet att experimentera med och fylla med nytt, 

oväntat innehåll som gör att barnen både producerar ett språk och undersöker det formella grafiska 

språkets ramar. Som tidigare sagts uttrycker namnet, enligt Cavarero (2000), inte bara ett vad utan 

också ett vem. Hon talar om namnet som en gåva av tilldelad unikhet där namnet fungerar som ett 

klister mellan barnets egna val och omgivningens berättelse om det. Namnet, i en läroprocess kring 

språk, läsa och skriva fungerar som ett klister mellan bokstävernas unika särdrag och de kontextuella 

faktorer som gör att de tillsammans formar just detta namn. När Kelly lägger till ett mamma Y till sitt 

namn, är namnet fortfarande Kelly, men med ett innehåll som är unikt och nytt. Även om vi skulle läsa 

bokstäverna som fonem (ljud) kan vi höra namnet Kelly. Nu låter det bara längre på slutet Kellyy, 

precis som det kan låta när någon ropar att man ska komma. När Albert säger att L vill pussa A och B 

vill ge ett chokladhjärta till L är det samtidigt ett uttryck för att bokstäverna har en plats och inbördes 

relation till varandra, och ändå ett relationerande som uttrycker en annan ordning än vad läsaren 

normalt väntar sig. I Presleys fuskande S, finns ett uttryck som samtidigt uttrycker något om hur svårt 

det är att komma ihåg Séts kurvor, men som också säger att vi kan läsa S oavsett vilket håll det står åt. 

Det är ett utökande av Séts särdrag.  

 

 

 
 

I denna pedagogiska dokumentation kan vi se hur ett barn leker med bokstävernas ordning i ordet KO. 

Melin (1989) talar om att barn utnyttjar textens redundans; överflödesinformation. Det betyder att om 

barnet ritat t.ex. en kossa hade vi lätt kunnat gissa att bokstäverna antingen betydde ko eller möjligen 

mu, även om man ännu inte kan läsa vad det står. Detta är en lässtrategi som hjälper oss att bli 

snabbare i vår läsning (Melin, 1989). Men barnet har ju ritat en hund och sedan leker hon med 

bokstäverna K och O. Ko och ok kan det bli. Dessutom har barnet arbetat med att representationen i 

symbolerna O och K blir ordet okej, som kanske inte heller är det första man tänker på när man ser en 

hund. När vi tar ut denna bild ur dess kontext, utan att veta vem som producerat bilden och i vilket 

sammanhang blir det inte möjligt att tala om något annat än kunskapens vad. Säkerligen har barnet 

som gjort denna bild en rad erfarenheter och kontextuella sammanhang som gör att det finns en 

självklar koppling mellan dessa, men som blir osynliga då det hamnar i ett individuellt och generellt 

uttalande. Vi kan fylla den här bilden och dessa kommentarer med en massa vad: barnet kan 

bokstäverna K, O och även M. Barnet kan byta plats på bokstäverna och forma ett nytt ord, barnet har 

en viss färdighet att rita, barnet kan, om det inte är läskunnigt redan, gissa att det står KO och OKEJ 

osv. Men när vi ser vad alla de andra barnen gör i de berättelser där vi kan sätta dem i sitt kontextuella 

och unika sammanhang berättar de även något mer och som jag inte kan göra med denna bild och 

denna kommentar. I de berättelser som har ett kontextuellt sammanhang blir det också synligt hur ett 

Det är en hund och pratbubblor. Den kan prata människospråk. I 
den första skriver jag K och O, Sen O och K. jag tror att jag har 

skrivit ko och okej, Har jag det? 

Riina: Jag det har du. 
Sen har jag skrivit okej i det andra. Blir det ko om man gör tvärtom? 
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närmande av språk tar form genom en strategi, ett uttryck och en egen unik en stil som produceras 

genom ett exponerande och relationerande. 

När det endast blir möjligt att uttala sig om ett vad i ett barns arbete och process, är det lätt att tänka att 

barnen inte är medvetna om sitt experimenterande på ett djupare plan. Det blir möjligt att tänka att för 

det barn som producerat orden KO och OK är nog inte poängen att bli medveten och reflektera kring 

språket i första hand, men slumpen och kontexten gjorde att det blev möjligt att göra det tillsammans 

med någon annan. Om detta barn suttit själv och uppmanats tänka om vad det lär sig skulle det nog 

inte komma ett perspektiv om att bokstävernas plats har betydelse för hur ordet blir. Det krävs att det 

finns en ”lyssnare” och att ett möte kommer till stånd i ett relationerande. Tillsammans med (i detta 

fall pedagogen Riina) andra sker detta genom ett exponerande och då blir det en fråga som är 

intressant just här och nu. Cavarero (2000) skriver att man inte kan tänka om sig själv som objekt utan 

endast får veta något om sig själv genom andras historier: 

 

[…] does not embark on any introspective journey into the interior of his self, but rather comes to 

know his identity from the outside through the story that others tell him. 

(Cavarero, 2000, s.11) 

I denna analys är det möjligt att se hur alla dessa barn utvecklat en förmåga att närma sig ett språk, 

läsande och skrivande. De har alla förstått att det finns språkliga konventioner som styr hur man ska 

språka, läsa och skriva. De frågar, leker och utmanar dessa konventioner. De utvecklar en allt 

kraftigare förmåga att läsa och skriva, vilket ett indvidualpsykologiskt och ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv skulle starkt peka på.  Men det tycks också som om de gör något mer med själva språket. 

Det förefaller som om de inte bara har tillgodogjort sig en språklig förmåga och medvetenhet, utan 

också fyller språket med nya oväntade och unika användningsområden. Genom att titta på barnens 

vem i relationerande läroprocesser där de uttrycker det berättelsebara framträder en mer synlig bild för 

oss kring när, var och hur språket förändras och skapas; är i rörelse och tillblivelse. Det verkar till och 

med som om barnen ibland måste lära pedagogerna att tänka att svaret alltid måste bli ”det beror på”. 

Det handlar inte enbart om att komma överens eller förstå varandras definitioner eller raster, vilket ett 

sociokulturellt närmande skulle tolka det som, utan det handlar om skapandet av handlingar som är 

intressanta att arbeta med. Barnens lust och glädje att få ”hålla på” är en oerhört viktig aspekt som blir 

mer synlig när man tittar på barnens vem tillsammans med vad de gör.  

Båda de analytiska och de syntetiska teorierna tänker sig att barn måsta utveckla en metalingvistisk 

förmåga för att förstå ett språks struktur, och för att kunna lära sig att läsa och skriva. Att äga en 

metalingvistisk förmåga innebär att kunna reflektera kring språkets struktur och att kunna se språket ur 

en abstrakt synvinkel. Denna metalingvistiska förmåga utvecklas antingen genom att man på ett 

strategiskt sätt presenterar små delar som sedan kan sättas ihop till en helhet och därmed menar man 

då att ett större sammanhang kan förstås (syntetisk ansats kring språk, läsa och skriva) eller att 

förmågan att läsa och skriva utvecklas i samspel med sammanhanget och då måste sammanhangen 

locka barnen att vilja försöka sig på nästa utvecklingsnivå i språk-, läs- eller skrivprocessen (analytisk 

ansats). En socialkonstruktivistisk, idé kring hur man lär sig språk samt att läsa och skriva, innebär för 

pedagogen att övervaka så att barnen håller på med rätt svårighetsnivå medan ett sociokulturellt 

perspektiv medger att barnen själva kan välja vad som kan påverka lärprocessen kring språk, läsande 

och skrivande (Liberg 2006). Om vi tittar på det här arbetets analys kan vi se att alla dessa barn har en 

metalingvistiskt förmåga, kanske bara inte av det slaget att de kan ställa sig utanför kontexten och titta 

på språket, dess ljud och visuella tecken på ett mer reflekterande och abstrakt sätt utan mer irreflexivt 

där det fyller språket med något nytt, men som också går att härleda till en logik som vi förstår. 

Barnen sätter ihop ord som inte ännu existerar; isnamn, svettnamn, bushår osv, och leker med ordens 

konnotation och denotation, de undersöker namnens känslor och svaret blir att betydelsen kan ändras, 

bytas ut, byta skepnad, göras ny. Genom att använda Cavareros (2000) teorier om relationerande 

narrationer i relation till språk verkar lägga till något om vad barnen kan om språk. Vem:et kan ge oss 

indikationer kring hur ett språk förändras och skapas. Vem:et kanske kan göra det synligt för oss när, 

var och hur språket är i tillblivelse. Det kan ge en mer ödmjuk inställning kring att barnet mycket väl 
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kan arbeta med innehållets ”vad” men att det inte har störst betydelse för dem eller att det endast är en 

aspekt att fylla innehållet i frågan med.   
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Diskussion 

 

Det är inte lätt att fundera på om man själv svarat ordentligt på syftet med sitt arbete eftersom, enligt 

Cavareros sätt att se det, så innehåller syftet något mer när arbetet närmar sig slutet än det gjorde från 

början. Men också för att det är svårt att reflektera kring sig själv, sitt skrivande och lärande. 

Cavareros teorier har fått väva ihop en röd tråd mellan inledning, syfte, metod och analys. Mina 

metodiska begränsningar ligger självklart i att jag inte gjort den empiriska insamlingen själv. Det är 

lätt att se att då skulle en helt annan pedagogisk dokumentation ligga till grund för analysen. Men 

kanske är just behållningen att låta någon annan tänka om ett empiriskt material potentialen i detta 

arbete? Det vore dock väldigt intressant att i en kommande doktorsavhandling göra en empirisk 

undersökning och tillsammans med barn och pedagoger på en förskola berätta något mer om språk, 

läsa och skriva.  

Vad har jag då lärt mig i arbetet kring min fråga om det är möjligt att berätta om barnens lärprocesser 

kring språk, läsande och skrivande, som i ständig tillblivelse genom att använda den pedagogiska 

dokumentationen kring ”namnprojektet” tillsammans med ett berättande såsom filosofen Cavarero gör 

med relationerande narrationer? I nedanstående text ska jag dels fundera på vilka lärdomar jag kan 

tänkas ha fått genom denna uppsats utifrån de tre frågeställningarna jag ställt mig.  

Det ömsesidiga lyssnandet och berättandet 
 

En relationerande narration om barns lärande kring språk, läsande och skrivande i tillblivelse 

förutsätter att vi lyssnar på varandras historier. Genom lyssnandet kan vi förnimma vad som kan 

tänkas bli ett resultat, en design men som fortfarande och kanske aldrig kommer att låta sig fångas 

genom kategorier eller stereotyper. Vad som helst skulle egentligen kunna hända härnäst. För att detta 

ska vara möjligt krävs att de konventionella normer och koder som är upprättade exploderar så att det 

finns många olika sammanhang, grupper, material och miljöer att exponera dessa frågor på.   

Just lyssnandet och berättandet ser jag som två didaktiska aspekter som är centrala för att låta dessa 

explosioner bli möjliga. Ett ömsesidigt möte sker både i lyssnandet och berättandet och därmed skapas 

frågor och intentioner som går att fylla med många olika skepnader. Men erfarenhet säger mig att det 

ofta i didaktiska sammanhang talas om vad barnen gör eller säger, eller vad pedagogen gör eller säger 

för att försöka utröna ”en rätt väg”, men att vad vi hör och berättar kanske också kan ha avgörande 

betydelse för vad som blir möjligt att säga och göra. Att lyssna till och berätta om de olika 

skepnaderna av intentionen och frågan ger oss möjligheten att haka i varandra och bygga ut eller skapa 

ny kunskap. Barnen lär pedagogerna, och även mig som skribent av denna text, något om oss själva, 

genom att exponera deras namn på olika sätt. Det finns mycket som vi känner igen och som vi förstår i 

barnens berättelser och som vi har gemensamt med barnen, men det finns också något nytt och oväntat 

som kan locka oss att experimentera med. En viktig aspekt detta arbete lyfter fram är just lyssna efter 

det oväntade och det vi har svårt att se hänger ihop med sammanhanget. I barnens berättelse verkar det 

visuella uttrycket ha större betydelse för barnen än vad de vuxna runt omkring först kan se. Men 

pedagogerna kan se intensiteten och lusten när barnen får använda sig av visuella symboler och tecken 

och där kanske vi kan lära oss mer genom att lyssna och forma berättelser av vad vi hört? 

Kress (1997) talar om barn som teckengörare och där språket inte är ett slutet system som barnen ska 

tillgodogöra sig. Han menar att förskolan inte ännu är förberedd att tänka utanför bokstaven som det 

enda tecknet och också innefatta t ex visuella tecken som barnen skapar. Kress (1997) menar att vi 

måste ompröva barnens vägar in i skriftspråket. Barn verkar lägga till ett visuellt tecken in i läsande 

och skrivande som vi vuxna är ovana vid men som verkar fruktbart i dagens virtuella och multimodala 

samhälle. Det meningsfulla sammanhanget ser olika ut för olika barn och enligt Cavarero kan det bli 

synligt om vi lyssnar på varandras historier. Vi förnimmer frågan eller intentionen i barnens 
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exponerande och relationerande. Men just för att förnimmandet inte går att klargöra eller fånga gör att 

det fortfarande är i rörelse. Det är i ett tillblivande (Olsson, 2008). Vad som helst kan just hända 

härnäst. Kanske relationerande narrationer gör det möjligt att förnimma frågan och intentionen utan att 

låta den stagnera och fastställas? 

Kontextualitetens mötesplats 
 

Om experimentation av vilka olika skepnader som kan bli till i olika sammanhang, grupper, material 

och miljöer är viktigt, ser det ut som om pedagogisk dokumentation spelar en större roll för att hålla 

detta tillblivande i rörelse. Pedagogisk dokumentation kan göra synligt vilket klister som har uppstått 

mellan alla olika parter (barn, pedagoger, forskare, nätverk, samhälle osv.). Det kan bli synligt vilka 

intentioner och frågor som alla kretsar kring utifrån sitt perspektiv och sin egen intention.  Den 

pedagogiska dokumentationen fyller frågan som alla kretsar kring med en mängd olika innehåll som 

på nytt kan användas i nya sammanhang, vilket genererar nya frågor skapade i kanske mer 

slumpmässiga konstellationer. Att använda begreppen relationerande narrationer tillsammans med 

pedagogisk dokumentation skulle kanske innebära att vi kunde komma åt en mer didaktisk diskussion 

om vilken miljö och vilket innehåll förskolan ska ha och göra möjlig. Om vi förstår den pedagogiska 

praktiken som fylld med många olika unika berättelsebara jag blir det angeläget att förstå förskolan 

som en slags arena där många åsikter och aspekter kring innehåll och miljö kan mötas. Det blir ett 

etiskt förhållningssätt där föreställningarna om vad som ska rymmas inte en gång för alla kan tas för 

given. Dahlberg et al. (2002) menar att de urval av innehåll varje person bedömer som viktigt, alltid 

utgår ifrån olika erfarenheter och kontexter. Detta får konsekvenser för ”Vad och vem det lilla barnet 

är, kan vara och bör vara” (Dahlberg et al. 2002, s. 10). Genom att tänka på ett berättelsebart jag blir 

barnens skepnader mångfacetterade och fokus hamnar på vad som är möjligt att göra tillsammans i 

denna unika situation som är just nu. Varje barn har många skepnader, varje förskola har mångfaldigt 

innehåll som kan skifta beroende på vilken berättelse man vill producera just här och just nu.  

Idag betonas individen och genom styrning ska kunskaperna utvecklas hos individen (Forsberg & 

Wallin, 2006). Den här uppsatsen fokuserar snarare på värdet av innehållet i förskola och vilka 

möjligheter förskolebarnet har att verka däri. Det är inte ett fokus på externa frågor att kontrollera utan 

vad som faktiskt är möjligt att göra här och nu. Att använda pedagogisk dokumentation som ett möte 

av olika kontextuella erfarenheter och kunskaper gör det inte möjligt att tänka om oss själva som 

objekt. De berättelser som presenteras ger oss idéer om vad ett barn eller en pedagog kan vara, 

betraktas fortfarande som i tillblivelse, och därmed kan ta de många nya olika skepnader. De 

didaktiska implikationerna kring lärprocesser verkar svårfångade genom reflekterande kontroll men 

kanske kan utvecklas de genom vad som blir möjligt att göra och säga i olika sammanhang, i olika 

grupper, miljöer eller material. De didaktiska implikationerna hamnar på utsidan av varje person och 

mellan vad som händer just nu, just här. En viktig aspekt med att se ett narrerande relationerande i 

denna pedagogiska dokumentation handlar om att titta på det som hamnar mellan oss människor. 

En pedagogisk dokumentation möjliggör att det går att ställa nya frågor som får undersökas i nya 

sammanhang och där ingenting ännu är fastställt. I detta arbete tjänar den pedagogiska 

dokumentationen till att fånga det som förenar de olika kontexterna. Det som alla känner igen, eller 

intresserar sig för, fast på olika vis, kan bli synligt. Min studie visar på en potentialitet kring att vi är 

kontextuella i vårt sätt att förstå, tolka och göra världen och våra identiteter på, men att vi likväl kan 

göra nya intentioner och frågor just genom att lyssna till och berätta ömsesidigt för varandra. 

Möjligheten att skapa något nytt med det som förenar kan öppna upp för en solidarisk tanke om att det 

är helt i sin ordning att tänka att vi ser självklara saker och uppenbara saker som gör att det inte är 

någons fel eller misslyckande att det blir som det blir. Det är snarare en potential att det just blir som 

det blir och slumpen får bidra med saker som ingen hade tänkt på att förena. Det är bara ytterligare ett 

bidrag till olika skepnader.  
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Barns visuella språkande, läsande och skrivande? 
 

Vilken ny innebörd kan då barnen lägga till när det gäller lärande av språk, läsa och skriva?   

En narrativ analys av en pedagogisk dokumentation som en berättelse med både barns och vuxnas 

versioner visar att fantasin och humorn får friare tyglar. Detta verkar vara kopplat till att ett barn eller 

en pedagog i första hand definieras av en öppen och förutsättningslös inställning till språk. Dahlberg 

och Olsson talar i sin VR-ansökan om en kreativ dimension – som inte bara syftar till att reproducera 

en viss given uppsättning representationer utan också en produktion. Relationerande lärprocesser 

bäddar för att det blir möjligt att vi kan göra denna produktion synlig genom en pedagogisk 

dokumentation. Barnen använder sig av elaka intentioner som innebär att de vägrar att använda 

bokstäverna, orden och meningarna endast ur dess ursprungliga betydelse, utan fyller dem med något 

mer som ger nya innebörder.  Det visuella uttrycket verkar ha större betydelse för barnen än för oss 

pedagoger och vuxna runt omkring. När barnen i början av projektet avbildar namnen säger de: ”Jag 

har ingen lust att vara med, för jag kan ändå inte läsa och skriva.” Men när de gör något visuellt med 

namnen vill alla barn vara med och då skriver de varandras namn och pratar och diskuterar med 

varandra. I detta fall kanske mognad var ett hindrande sätt att tänka om lärande?  

Att tänka utvecklingsmässigt kring att lära sig språk, läsa och skriva innebär att man kan säga att dessa 

barn inte kommit till den nivån i utvecklingen att de ännu inte finner detta tillräckligt intressant. Men 

om vi tänker kring detta med ett relationerande narrationsbegrepp vill barnen vara med för att lyssna 

och berätta, utifrån sin fråga och sitt perspektiv. En vanlig idé inom didaktik verkar vara att om vi kan 

förklara de fysiska och utvecklingsmässiga förutsättningarna för varje barns lärande kommer detta att 

hjälpa barnen att komma vidare. Min aspekt frågar sig hur sammanhanget gör nytt och tillskriver mer 

fokus på den yttre miljöns påverkan och de möjligheter som barnen har att experimentera kring språk, 

läsande och skrivande mellan varandra i ett ömsesidigt relationerande. Det går att förstå detta som en 

slags metalingvistisk förmåga, men av ett helt annat slag än den där vi tänker oss att man bygger upp 

sin kunskap stegvis. Här verkar snarare kunskapen famla lite här och där i olika erfarenheter. Det 

betyder att barnen inte bara lär sig de konventionella regler och strukturer kring språk, läsa och skriva 

(Cavareros vad) utan att de också kan göra nya unika skepnader och innehåll kring dessa som för oss 

vidare både i vad betydelsen språk, läsa och skriva och vad en läroprocess kan innehålla.  Barnens nya 

ord, irreflexiva ord, kan härledas till ord som vi förstår men vem som kombinerar dem eller kommer 

på att man rent visuellt kan fylla bokstäverna med nya betydelser är ett unikt bidrag. Vi gör alla nya 

härledningar och nya kombinationer och som jag tror är en didaktisk potential att beakta i pedagogiska 

dokumentationer.  

Vi får syn på mer om vad som händer i en lärprocess; en speciell stil, rytm eller uttryck. Man kan fråga 

sig vilket bidrag detta tillför? Enligt Dahlberg och Moss (2005) blir ett meningskapande endast möjligt 

om barnet blir delaktig i ett kunskapskonstruerande, där språket gör det möjligt för barnet att handla 

och skapa nya representationer och göranden av verkligheten. Inte bara en reproduktion utan en 

produktion verkar medföra en glädje och ett meningsskapande som gör att barnen har stor behållning 

av att vara här och nu och inte bara lära sig för framtiden. Idag har förskolan en ny läroplan som har en 

tydligare inriktning på språk och matematik i verksamheten. Forskning visar att barnen i förskolan 

bedöms allt oftare individuellt och 2008 hade varannan kommun inför individuella utvecklingsplaner 

för alla förskolebarn (SvD, 2008, oktober, 24; Barn blir bedömda i förskolan). Lpfö98 talar om att 

utvärdering ska utgå ifrån helhet och omgivning (SOU, 1997). Kanske kan relationerande narrationer i 

en pedagogisk dokumentation bidra till att ge helhet och omgivning mer fokus så att förskolan också 

blir en undersökande, experimentell mötesplats för barnen att vara i? I ett samhälle med ständigt 

ökande kunskapsproduktion, med fler multikulturella möten i världen och med en ökande 

kommunikationsteknologi, verkar förskolan som en mötesplats som en fruktbar tanke att undersöka 

vilka kopplingar som görs med, i och kring språk just nu.  

Med ovanstående stycke i baktanke går det kanske inte att tala om huruvida analytiskt eller syntetiskt 

är de bästa metoderna för att lära sig att läsa. Jag tror att vi alla är överens om att dessa pågår parallellt 

med varandra när barnen håller på med läsning och ingen vet riktigt i vilket skede som vilken metod 

används. Min erfarenhet är att det ofta är upp till den enskilde pedagogen att försöka tyda om barnet 



53 

 

använder helord eller ljudning och därmed komma med förslag för nästa utmaning. Men kanske ligger 

den pedagogiska utmaningen inte i att konstatera vilken metod för läsinlärning som är bäst vid olika 

tillfällen, utan kanske är det mer intressant att leka med vad som är meningsfullt läsande för barnen, så 

att de själva blandar och tar ifrån de olika idéer som kommer upp i ett kontextuellt sammanhang? 

Kanske är barnen inte bara individuella läsare av bokstäver och bilder, utan också unika läsare tätt 

ihopblandade med varandra, med bokstäver och andra tecken som också påverkar och låter sig 

påverkas av stil, rytm eller ett uttryck som finns i ett barns erfarenheter eller i ett samhälle? 

I Dahlberg och Olssons VR-ansökan efterlyser de följande:  

  

There is also a great didactical void, as the preschool field generally do not have any established 

methods for teaching, assessing and evaluating language, reading and writing (Kress, 1997, 2003; 

Björklund, 2008). As a consequence of this, there is a great need for basic research that takes current 

societal transformations into account when investigating preschool education1 and language, reading 

and writing as contents of knowledge.            

              (VR- ansökan av Dahlberg & Olsson, 2009) 

Den här studien kan se som ett bidrag till ett sätt att se lärprocesser kring språk, läsande och skrivande 

som inte följer skolans traditionella normer och struktur kring lärande. Den här studien är ett bidrag 

till hur visuella uttryck kommunikationsmöjligheter i dagens samhälle kan komma till uttryck i ett 

lärande om språk, läsa och skriva hos förskolebarn. Genom att fokusera på relationerande lärprocesser 

sätts fokus på den yttre miljön, dess relationer och dess möjligheter att skapa nya sätt att använda sina 

erfarenheter tillsammans med andra, som bara kan bli synligt i ett berättande utan egentlig början eller 

slut.  

Nya skepnader och intentioner  
 

I fortsatta studier skulle jag gärna fördjupa mig ytterligare i Cavareros teorier om relationerande 

narrationer. Inom ramen för ett självständigt arbete på 15 hp är det omöjligt att tänka sig att man kan 

förstå allt som kan verka användbart att tänka om i tillsammans med begreppen ”förskolebarn”, 

”lärande” och ”språk, läsa, skriva”.  I ett av Cavareros andra verk, ”For more than one voice: toward a 

philosophy of vocal expression” (2005) undersöker hon unikheten i varje människas röst. En unik röst 

som hörs kan ha betydelse för vilken betydelse som ges. För mig vore det också oerhört intressant att 

tänka om detta tillsammans barn och pedagoger som befinner sig i och arbetar på en förskola. Vilken 

betydelse kan läsande ges då? Vilken betydelse får detta för högläsning på förskolan? Vad gör barnen 

med sina röster när de läser olika ord som t ex Mcdonalds, mamma, stol osv.? Hur kan alla röster på 

förskolan berätta något som vi ännu inte vet om läsande. Idag finns en gedigen forskning om den 

syntetiska läsinlärningsansatsen där man tänker sig att man bokstav för bokstav ljudar sig fram sin 

första läsning (Liberg, 2006; 2008). Vilken betydelse skulle den unika rösten ha i relation till dessa 

teorier? 

Det skulle också vara intressant att gå vidare med att mer inträngande gå in på de redan existerande 

didaktiska språk, läs och skrivmetoder för att se vilka intentioner som kan väckas utav dem. Jag tror 

att det skulle kunna vara fruktbart att också låta producerade forskningstexter vara en mötesplats för 

hur olika perspektiv och teorier tillsammans skapar nya frågor och nya möjligheter att betrakta 

innehåll som ännu är outforskade. De redan existerande didaktiska språk, läs och skrivmetoder som 

finns kan tillsammans med andra filosofiska teorier skapa sådana frågor.  

Inom semantiken finns också en hel del intressanta tankar att ta sig an vad gäller att tänka om hur vi 

kan tänka om språk. Där finns teorier som skulle kunna hjälpa mig vidare i tanken om bilden som ett 

särskilt slags tecken. Här skulle det kunna vara givande att läsa te x Pierce och Saussure, båda 

semiotiker, för att få ett vidare teckenbegrepp men också för att göra Cavareros användande av 

morfologi mer begripligt.  
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När jag skrivit denna uppsats började jag med ett hopplöst försök att särskilja mig från olika teorier 

och diskutera huruvida de var rätt eller fel. Under resans gång har jag insett att alla de teorier jag stött 

på, på sitt sätt och vis, både har inspirerat och underbyggt min text. Utan andras frågor och intentioner 

hade denna text inte blivit möjlig att skriva.  Jag hoppas att den här uppsatsens innehåll, med min 

rytm, min stil och mitt uttryck har gett er läsare nya frågor och intentioner som ni kan blanda med 

tidigare erfarenheter och möten. Detta skulle medföra att vi tillsammans kan tänka på nya sätt, i nya 

kombinationer och konstellationer kring begreppen ”förskolebarn”, ”lärande” och ”språk, läsa och 

skriva”. 
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Bilagor  

Bilaga 1      
 
Hej före detta Föräldrar XXX förskola!                                                  

 

Under vårterminen 2009 var barn och pedagoger på avdelningen XXX med i ett forskningsprojekt kallat ”Det 

Magiska Språket – Små Barns Relationer till Språk, Läsande och Skrivande”. Forskningsprojektet syftar till att 

undersöka små barns relationer till och förskolans verksamhet kring språket, läsandet och skrivandet i en 

globaliserad värld präglad av en förändrad kunskapsproduktion, fler mångkulturella möten samt en ökande 

kommunikation via visuella språk. Projektet leds av Professor Gunilla Dahlberg och projektkoordinator och Fil. 

Dr. Liselott Mariett Olsson och drivs i ett nätverk startat i mitten på 90-talet kallat ”Pedagogiska och Teoretiska 

Rum” där ett 40 – tal pedagoger, forskare, lärarutbildare och lärarstudenter medverkar. I Nätverket arbetar vi 

med att tillsammans planera, genomföra och dokumentera projekt kring språk, läsande och skrivande i olika 

barngrupper för att lära oss mer om de små barnens relationer till språk, läsande och skrivande samt hur vi 

utifrån detta kan utforma förskolans verksamhet i detta ämne. 

 

Som ni kanske minns drev vi under vårterminen 2009 ett projekt tillsammans med barnen på XXX som handlade 

om skrivandet och läsandet av det egna namnet. Den dokumentation i form av observationer, foton av barnen 

och deras bilder som vi producerade tillsammans är väldigt intressant och vi skulle vilja använda detta material i 

undervisningen av blivande förskollärare och lärare på Universitetet, i en kommande lärobok kring språk, 

läsande och skrivande, samt i nationella och internationella forskningskonferenser och tidskrifter. Syftet med 

detta brev är att be om er tillåtelse att använda observationer, bilder och texter som producerats i projektet för 

ovanstående ändamål. Vi ber er kryssa i talongen nedan och återlämna den till er nuvarande lärare innan den 20 

januari 2010. För övrigt följer vi de av HSFR (Humanistiska Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet) antagna 

riktlinjerna för forskningsetik.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Gunilla Dahlberg, Professor och Liselotte Mariett Olsson Fil. Dr. och Lektor 

Institutionen för Didaktik och Pedagogiskt Arbete, Stockholms Universitet 

 

--- Jag godkänner att material från projektet ”Namnen” på XXX förskola där mitt barn deltagit 

används enligt ovanstående. 

 

--- Jag godkänner inte att material från projektet ”Namnen” på XXX förskola där mitt barn deltagit 

används enligt ovanstående. 
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